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مستوى قياسي

فضاء

تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك«، ارتفاع الطلب العالمي على 
النفط بمستوى قياسي يبلغ سبعة 

ماليين برميل يوميا في 2021، مع تعافي 
االقتصاد العالمي من جائحة فيروس 

»كورونا المستجد«. وفي أول تقرير 
تصدره »أوبك« لتوقعاتها بشأن أسواق 

النفط في العام المقبل، أوضحت المنظمة 
أن التوقعات تفترض عدم تحقق مزيد من 

المخاطر في االتجاه النزولي في 2021، 
مثل التوتر التجاري بين الصين والواليات 

المتحدة، وارتفاع مستويات الدين، أو 
حدوث موجة ثانية من حاالت العدوى.

مليار8.8
 نسمة

عدد سكان كوكب األرض المتوقع
 في العام 2100.

»معهد القياسات الصحية والتقييم األميركي«

نفط

كل شيء

األمل

قريبا في ليبيا
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04 مدير أمن أجدابيا: نطمئن الجميع أن الوضع األمني مستقر
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في استطالع لـ »الوسط«.. سيناريو »فدرلة« ليبيا على مفترق طرق

كيتا

ليبيا، والمسائل المتعلقة بالتعاون بين المؤسسات 
العسكرية في البلدين«.

من  قريبة  ــام  إع وسائل  نشرت  ذلــك  وإزاء 
نشر  احتمال  عن  معلومات  التركية،  الحكومة 
ليبيا  في  الروسية   »400 »إس  صواريخ  منظومة 
في  وللحفاظ  منتظرة،  أميركية  عقوبات  لتجنب 
التي  روسيا،  مع  جيدة  عاقات  على  ذاته  الوقت 

حصلت عليها أنقرة في يوليو 2019  .
أكثر  أحد  أن  التركية  »صباح«  جريدة   وأشارت 
يتفق عليه  أن  الذي يمكن  السيناريوهات ماءمة، 
األطراف الثاثة، هو نشر منظومة »إس 400« في 
العسكري  للتعاون  التفاهم  مذكرة  بموجب  ليبيا، 
في  الوفاق  وحكومة  أنقرة  بين  الموقعة  واألمني، 
نوفمبر 2019  ، بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.

لكن هل ستقبل روسيا وأميركا بهذا األمر، حيث 
يجيب الباحث في الشؤون الروسية – التركية، باسل 
الحاج جاسم، معلقًا في تصريحات لـ»الوسط« بإن 
)ليبيا  اإلجابة تكمن لدى كل من األطراف األربعة 
أن  معتبرًا  ليبيا،  تجاه  وتركيا(  وأميركا  و روسيا 
ألنقرة  مناسبًا  يكون  قد   400 أس  نشر  »سيناريو 

و واشنطن معاً  من أجل التخلص من الصداع الذي 
سببه في عاقات البلدين ، أما بالنسبة لروسيا فإن 
خسارتها  عدم  سيعني  ليبيا  في   »400 »أس  نشر 
ما  بعد  أفريقيا  شمال  في  لساحها  آخرى  سوقاً  
من  خداعاً   تعتبره  ما  أو  ضربة  من  له  تعرضت 
الغرب خال إطاحة نظام معمر القذافي، وسيكون 
و العسكرية  األمنية  االتفاقات  تعزيز  إطار  في  هذا 

حفيظة  أثار  السيناريو  هذا  و طرابلس.  أنقرة  بين 
أحمد  اللواء  الليبي  الوطني  الجيش  باسم  الناطق 
المسماري، الذي علق على تلميحات نشر منظومة 
تستطيع  »ال  تركيا  إن  قائًا   »400 »أس  صواريخ 
مرتبطة  باعتبارها  ليبيا،  إلى  الصواريخ  هذه  نقل 
القرار  سلطة  ولديها  الفنية،  الناحية  من  بروسيا 

على استخدامها خارج أراضيها«.
وترغب واشنطن في شراء المنظومة من أنقرة، 
إعادة  لتركيا  يمكن  ال  بأنه  ردت  موسكو  لكن 
اشترتها  بعدما  إذنها  دون  المنظومة  تصدير 
دفاعية  منظومة  امتاكها  عدم  معضلة  لمواجهة 
متقدمة، حيث رفض الناتو مراراً  بيع أنقرة منظومة 

»باتريوت« الدفاعية المتطورة.
من  تلفزيونية  مداخلة  في  المسماري  وحــذر 
أنه »إذا كان لدى تركيا نوايا لنقل تلك الصواريخ 
تود  أنها  ذلك  فمعنى  ليبيا،  إلى  جدًا  المتطورة 
أعمال  في  انتقال  أو  ارتكاز  كنقطة  استخدامها 
على  السيطرة  لفرض  أو  أخرى  دول  ضد  عسكرية 

البحر المتوسط وشمال أفريقيا بالكامل«.
وأضاف: »هذا أمر خطير جداً ، والمجتمع الدولي 

اآلن أمام جريمة أخرى، لذا يجب منع مجرد التفكير 
بوصول أس 400 إلى ليبيا«.

وتسعى تركيا لتأمين مزيد المنظومات الدفاعية 
خصوصاً   ليبيا،  في  انتشارها  لتعزيز  أوكرانيا  من 
الوفاق  حكومة  قوات  أعادت  التي  المناطق  تأمين 
التركي،  التواجد  أماكن  وحماية  عليها  السيطرة 
وفي سياق االستعدادات لمعركة سرت الجفرة حيث 
حل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، هذا األسبوع 
في زيارة رسمية إلى أوكرانيا لم يعلن عنها مسبقًا، 
العسكرية  التطورات  مع  بالتزامن  تأتي  لكنها 
ليبيا والتقديرات عن حصول تركيا  المتسارعة في 

على منظومات دفاعية من أوكرانيا.
اجتماع  في  حزماً   أكثر  األوروبــي  االتحاد  وبدا 
تركيا حين  االتحاد حيال  وزراء خارجية دول  له مع 
للرد  جديدة  عقابية  تدابير  سلسلة  تجهيز  أعلن 
على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في 
للبلدان  مطمئنة  إيجابية  فعل  ردود  تبدِ  لم  حال 

األوروبية.
وذكر الممثل السامي لاتحاد األوروبي للشؤون 
أن  بوريل،  جوزيف  األمنية،  والسياسة  الخارجية 
تركيا  مع  العاقات  أن  على  اتفقوا  الخارجية  وزراء 
مرت بفترة صعبة، وأن مصالح االتحاد تعارضت مع 
ليبيا،  تركيا في شرق »المتوسط« والتطورات في 
البحث عن  اتفق على ضرورة  الجميع  أن  إلى  الفتاً  
سبل لتخفيف التوتر من خال المفاوضات والحوار.

إيف  ــان  ج الفرنسي،  الخارجية  وزيــر  وأكــد 
النظر  »وجهات  أن  بيان  في  جهته  من  لودريان، 
من  إيضاحات  تلقي  بشأن  كبير  بشكل  متطابقة 
األوروبية،  الدول  سيادة  باحترام  متعلقة  أنقرة، 
ليبيا،  المتخذة في مؤتمر برلين حول  وااللتزامات 

ال سيما في ما يتعلق بحظر األسلحة«.
واتهمت وزارة الخارجية التركية االتحاد األوروبي 
على  رداً   وذلك  ليبيا،  تجاه  المعايير«  بـ»ازدواجية 
تصريحات بوريل، وقال الناطق باسم الوزارة حامي 
أكسوي، في بيان: »إذا كان االتحاد األوروبي يرغب 
في المساهمة في التسوية السلمية لألزمة الليبية، 
المتعلقة  المعايير  ازدواجية  عن  يتخلى  أن  فعليه 

بعملية )إيريني(.
الليبيين  توقعات  تتأرجح  ــواء  األج هــذه  في 
الحل  بتغليب  األمل  بين  الليبي،  الشأن  ومتابعي 
السياسي المجمع عليه في كافة تصريحات ممثلي 
المجتمع الدولي، والتخوف من انسداد مسار الحل 
السياسي، ليجد الجميع أنفسهم أمام بوادر حرب 
قد يعرفون من أين تبدأ، لكن ال أحد يعرف كيف 

وأين ستنتهي.

حسابات »املركزي« في ذمة »ديلويت« البريطانية
حسابات  وتدقيق  مراجعة  عمليات  باتت 
شركة  عهدة  في  المركزي  المصرف 
أن  بعد  وذلك  البريطانية،  »ديلويت« 
نهاية  منذ  دفعة  العملية  هذه  تلقت 
وكالة  كشفت  وفقما  الماضي،  األسبوع 

»بلومبرغ«.
عن  األربعاء  »بلومبرغ«  ونقلت 
المراجعة  إن  قولهم  قضائيين  مسؤولين 
المركزي  المصرف  لحسابات  الدولية 
العام  النائب  »هدد  بعدما  قدمًا  تمضي 
القائد  وجعلها  قانونية«،  إجراءات  باتخاذ 
العام للجيش، المشير خليفة حفتر، شرًطا 

لرفع الحصار عن النفط.
المصرف  محافظ  نفى  جانبه  من 
االتهامات  الكبير،  الصديق  المركزي، 
في  الدولي  التدقيق  تعثر  كان سبب  بأنه 
فيه  اكتسب  وقت  في  المصرف،  حسابات 
بعدما  اإللحاح  من  مزيدًا  التدقيق  هذا 
السبت،  للجيش،  العامة  القيادة  ربطت 
النفط  وحقول  موانئ  عن  الحصار  رفع 
إليرادات  العادل  للتوزيع  آلية  بوجود 
حسابات  في  التدقيق  وضرورة  النفط، 

المصرف المركزي.

العام  النائب  مكتب  في  مصدر  وأفاد 
الليبي لـ»بلومبرغ« بالموافقة على تدقيق 
من  يوم  بعد  المركزي  المصرف  حسابات 
بمكتب  التحقيقات  مكتب  رئيس  مخاطبة 
رئيس  الصور،  الصديق  العام،  النائب 
ديوان المحاسبة، خالد شكشك، للمطالبة 
بمعالجة مدفوعات المراجعة، لكن الوكالة 
المراجعة وحدها  قالت إن »الموافقة على 

برفع  حفتر  إلقناع  كافية  تكون  ال  قد 
الحصار«.

ديوان  رئيس  إلى  خطابه  وفي 
تأخير  إن  الصور  الصديق  قال  المحاسبة، 
المصرف  حسابات  في  الدولي  التدقيق 
العامة  النيابة  تحقيق  »يعيق  المركزي 
ذكرت  ما  حسب  األموال«،  غسيل  في 
إن  »بلومبرغ«  وقالت  »بلومبرغ«. 
خال  اقترحت،  للنفط  الوطنية  المؤسسة 
النفط،  إنتاج وتصدير  استئناف  مفاوضات 
ليبيا  في  المتحدة  األمم  بعثة  من  بدعم 
في  اإليرادات  جمع  المتحدة،  والواليات 
أشهر،  أربعة  لمدة  وتجميدها  حسابها 
بينما يتم وضع آلية لتوزيع اإليرادات، فيما 
أراد حفتر وأنصاره التوصل إلى اتفاق على 

تقسيم األموال على الفور.
التأخير  المتحدة  الواليات  ودانت 
المركزي  المصرف  حسابات  تدقيق  في 
طلب  فيما  قانوني«،  »غير  بأنه  ووصفته 
أنطونيو  المتجدة،  لألمم  العام  األمين 
الماضي، من مجلس  األسبوع  غوتيريس، 
في  قدما  للمضي  إجراء  اتخاذ  األمن 
محليين  »مسؤولين  متهمًا  المراجعة، 

رئيسيين بعرقلة« تقدم هذه العملية.

طرابلس - الوسط

كما في الربيع العربي منذ عشر سنوات، 
أزمة سياسية عنيفة تعيشها مالي، تكاد 
تطيح بعرش الرئيس أبوبكر كيتا، على 
خلفية تزوير االنتخابات التشريعية في 
مارس الماضي، بما أدخل البالد في 

حسابات معقدة.
المعارضة التي قادت احتجاجات 
حاشدة واحتلت مبنى التلفزيون 

والبرلمان ال تريد التنازل عن 
رحيل الرئيس، رغم وعود 

األخير بإصالحات، تشمل 
حل المحكمة الدستورية، 
وإعادة بعض االنتخابات 

التشريعية المتنازع 
عليها.

مالي تدفع فاتورة أزمات 
انقسام عرقي وسياسي 

وتدخل فرنسي، لكن 
مع انتشار االضطرابات 

وتفاقم الفساد والتدهور 
االقتصادي، تواكبت 
مع نمو حركة معارضة 

واسعة في الجنوب، تزعمها 
سياسيون بعضهم من 

الشمال.
السؤال اآلن: هل يلقى كيتا 

مصير الرؤساء العرب في 
مطلع العقد الماضي، أم يعبر 

األزمة األصعب في تاريخ 
أي بلد؟

القلق يغزو عشاق 
أميتاب باتشان

في العالم
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تسبب سوء األحوال الجوية في تأجل 
انطالق مسبار »األمل« الفضائي 

اإلماراتي في رحلته إلى المريخ من مركز 
تانيغاشيما الياباني، الذي ستنطلق منه 

أول مهمة فضائية عربية إلى الكوكب 
األحمر، بعد أن كان مقررا إقالعه أمس 

األربعاء، ومن المقرر أن يبدأ المسبار 
غدا الجمعة رحلته التي ستستغرق سبعة 
أشهر لتصل إلى مدار المريخ، وستستمر 

بعدها لمدة عام مريخي.

ولغة  العسكري،  بالتصعيد  التهديد  لغة  بين 
االنحياز إلى المسار السياسي لألزمة الليبية، تبدو 
خصوصًا  تقرع  بدأت  وكأنها  أحياناً   الحرب  طبول 
بحرية  مناورات  ستنظم  أنها  تركيا  أعلنت  بعدما 
دون  الليبية،  السواحل  قبالة  واسعة  وجوية 
الجيش  بدء  ذلك  أعقب  لها.  موعدًا  تحدد  أن 
بدأت  التي   ،»2020 »حسم  مناورات  المصري 
استخدام  لتشمل  توسعت  ثم  برية،  كتدريبات 

حاملة طائرات وغواصات.
إمكاينة  من  للتحذير  بمحللين  حدا  ما  وهو 
االحتمال  هذا  حيث حضر  مباشرة،  مواجهة  وقوع 
جاويش  التركي  الخارجية  وزيــر  تصريحات  في 
تايمز«  »فايننشال  جريدة  مع  مقابلة  خال  أوغلو 
تصعيد  إن  قال  حين  اإلثنين،  يوم  البريطانية، 
بين  مباشر  صراع  نشوب  إلى  يؤدي  قد  التوتر 
القوات األجنبية الداعمة لمختلف األطراف في لبيبا. 
وما يدعو للقلق رفض جاويش أوغلو في المقابل 
الدعوات إلى وقف إلطاق النار، معتبراً  أن حكومة 
الوفاق لن تستفيد في حال إعان وقف إطاق النار 
إنه  قائًا  الحالية  القتال  خطوط  امتداد  على  اآلن 
وقاعدة  سرت  مدينة  على  السيطرة  من  لها  البد 
الجفرة الجوية. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح 
على  سرت  من  الممتد  الخط  أن  اعتبر  السيسي، 
الساحل شمااًل، وصواًل إلى الجفرة جنوبًا، هو خط 

أحمر وأن القاهرة لن تسمح بتجاوز هذا الخط.
ــي وقــت قــال رئــيــس مجلس  يــاتــي ذلــك ف
»إن  طبرق،  من  بيان  في  صالح  عقيلة  النواب، 
لحماية  تتدخل  أن  المصرية  المسلحة  للقوات 
خطرًا  هناك  أن  رأت  إذا  المشترك،  القومي  أمننا 
في  االستقرار  تحقيق  على  والعمل  يطالنا،  وشيكًا 
ردًا  جاءت  التركي  التمسك  والمنطقة«.  بادنا 
الروسي  الخارجية  لوزير  الممدودة«  »اليد  على 
الفيديو  لقاء عبر  الذي قال خال  سيرغي الفروف، 
مع وزراء خارجية الترويكا التابعة لاتحاد األفريقي، 
خليفة  المشير  بزعامة  الليبي  الوطني  الجيش  إن 
حفتر، »مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطاق 
بإبداء  مطالبة  الوفاق  حكومة  تبقى  بينما  النار، 
استعدادها على التوقيع هي األخرى«، مطالبًا أنقرة 

بانتزاع الموافقة على الهدنة من حليفتها.
الروسي  األركان  رئيس  أجرى  ذلك،  موازاة   في 
نظيره  مع  هاتفية  محادثات  غيراسيموف،  فاليري 
الدفاع  لوزارة  بيان  عن  ونقل  غولر.  يشار  التركي 
في  الحالي  »الوضع  بحثا  الطرفين  أن  الروسية 

األزمة الليبية بني دعوات التهدئة وألغام التفجير

< منظومة صواريخ »إس 400« الروسية التى تسلمتها تركيا في يوليو 2019

وسط إجراءات وقائية للمصوتني.. ماراثون االنتخابات املحلية ينطلق في 6 بلديات

التهديف
يشغل الزوي في

 »الفيصلي« األردني

»أفريكوم«: »فاغنر« زرعت 
ألغامًا في طرابلس

قالت قيادة الواليات المتحدة ألفريقيا 
»أفريكوم« إنها تمتلك أدلة واضحة 
على أن مجموعة »فاغنر« الروسية، 

المدعومة من موسكو، حسب تعبيرها، 
»زرعت ألغامًا أرضية وعبوات ناسفة 
في طرابلس وحولها، منتهكة بذلك 

الحظر الذي تفرضه األمم المتحدة 
على األسلحة، ومعرضة حياة الليبيين 

األبرياء للخطر«. وأشارت إلى أن األدلة 
الفوتوغرافية التي تم التحقق منها 

تظهر »وجود األفخاخ المتفجرة، وحقول 
األلغام الموضوعة بشكل عشوائي من 
ضواحي طرابلس إلى مدينة سرت منذ 

يونيو الماضي«، والتقييمات توضح 
أن هذه األسلحة جلبت إلى ليبيا من 
قبل »فاغنر«، وفق بيان القيادة على 

صفحتها في موقع التواصل االجتماعي 
»فيسبوك«، اليوم األربعاء.

وقال مدير العمليات في »أفريكوم«، 
برادفورد جيرينغ ، إن »فاغنر التي ترعاها 

الدولة الروسية، تظهر تجاهاًل تامًا 
لسالمة وأمن الليبيين.

طرابلس، بنغازي، أنقرة، القاهرة: الوسط

< الصديق الكبير

دخول »إس 400« حلبة الصراع

تصعيد التوتر قد يؤدي إلى نشوب صراع 
مباشر بني القوات األجنبية الداعمة 

ملختلف األطراف

 تركيا تسعى لتأمين مزيد المنظومات 
الدفاعية من أوكرانيا لتعزيز انتشارها 

في ليبيا

 أسرار »خيمة القذافي« تهز الخليج
لقاءات  كشف  خلفية  على  خليجية  ودول  الكويت  في  الجدل  وتيرة  ارتفعت 
بين العقيد معمر القذافي وعدد من المسؤولين الخليجيين، وهي التفاصيل 
المعروفة  القضية  في  الدويلة  مبارك  السابق  الكويتي  النائب  فجرها  التي 
انتشار  الجدل مع  األولى لهذا  التفاصيل  القذافي«. بدأت  بـ»تسجيات خيمة 
تسجيل صوتي للنائب الكويتي السابق على مواقع التواصل يتعلق بحوار سابق 
بينه وبين القذافي. وقال الدويلة بالتسجيل: »في لقائنا مع القذافي حدث حوار 
نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح، الذي طلب مني إباغ الملك سلمان به، 
وتم ذلك في اليوم نفسه، حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة 
أمن الخليج«. وتابع: »قد اضطررنا إلى مجاراته في حديثه؛ لطمأنته ومعرفة ما 

وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة«.
وفي 25 يونيو الماضي، قال الدويلة إن زيارته إلى القذافي والرئيس السوداني 
الكويتية،  الخارجية  2005، كانت بعلم وزارة  العام  البشير خال  السابق عمر 

حسب تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«.
األميري  الديوان  حذر  الدويلة،  مبارك  تدوينة  أحدثتها  التي  الضجة  وعقب 
الكويتي، األحد، من نسب تصريحات أو أقوال ألمير الباد دون الحصول على 
موافقة رسمية. وحذر من »اللجوء إلى مثل هذه األساليب التي توقع فاعلها 

تحت طائلة المساءلة القانونية«، نافيًا ما نسبه الدويلة ألمير الكويت.
• القذافي يثير الجدل حيا وميتا.. تصريحات على لسان أمير 

الكويت تذهب بـ “مبارك الدويلة” إلى أمن الدولة
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أصالة تتربع على عرش »يوتيوب«
 لألسبوع الثاني

»الحديث عن األشجار« حلم السينما في السودان»الحديث عن األشجار« حلم السينما في السودان

موقع  عــرش  على  نصري  أصالة  المعروفة  السورية  الفنانة  تربعت 
حققت  حيث  العربية  األغاني  جانب  في  تواليا  الثاني  لألسبوع  »يوتيوب« 

مشاهدة. مليون   12 من  أكثر  مكسور«  جيتني   « الجديدة  أغنيتها 
األسبوع  والسالم«  »الحب  أغنيتها  حققت  أن  بعد  اإلنجاز  هذه  ويأتي 

خالل  شخص  مليون   2 من  أكثر  شاهدها  حيث  قياسي  رقم  الماضي 
فقط. أيام   7

ألحان أحمد الهرمي وكلمات صاحب السمو  أغنية » جيتني مكسور« من 
سيروس. وتوزيع  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 

منعت »فيسبوك« نشر أي محتوى على شبكتها 

للتواصل االجتماعي يروج لـ»عالجات التحويل« 

الجنسية،  المثليين  ميول  تغيير  إلى  الرامية 

قواعد  الرائدة  االجتماعية  الشبكة  وحدّثت 

»فيسبوك«  بمنصتيها  الخاصة  االستخدام 

مضامين  إلغاء  عن  لإلعالن  و»إنستغرام«، 

تروج لهذه »العالجات التحويلية«، التي تحمل 

يخضعون لها.مخاطر على الصحة الذهنية لألشخاص الذين 

األميركية  المجموعة  باسم  ناطق  وقال 

األشخاص  على  بالتهجم  نسمح  »ال  العمالقة: 

هويتهم  أو  الجنسية  ميولهم  أساس  على 

الجندرية« وبحسب جمعية »أميريكن ميديكل 

أسوسييشن«، تشمل هذه الممارسات صدمات 
كهربائية وحرمان من الطعام.

وقال المسؤول في هذه الجمعية المعروفة 

»من  الماضي:  العام  كوبلر  وليام  الطبيب 

العالجات  هذه  أن  الجمعية  في  لدينا  الواضح 

التحويلية يجب أن تتوقف في الواليات المتحدة 

ومزدوجي  المثليين  على  خطرها  إلى  نظرا 
الميول والمتحولين جنسيا«.

وسنة 2013، دانت الرابطة الطبية العالمية 

انتهاك  بأنها  إياها  واصفة  »العالجات«  لحقوق اإلنسان.هذه 

الجنس على »فيسبوك«منع بث إعالنات عمليات تغيير 

غوغل« تواجه دعوى قضائية بشأن التتبع في التطبيقات

  

CINEMA
CINEMA

بدأ الروبوت الموظف الشبيه باإلنسان المصمم 

ليعمل كموظف بتقديم الخدمات للجمهور في 

مكتب حكومي في سيبيريا، ويخدم الروبوت ذو 

العمالء  البنية  والعيون  الطويل  األشقر  الشعر 

موسكو  شرق  تقع  مدينة  وهي  بيرم،  في 

تشهد  شهادات  إصدار  في  الروبوت  ويساعد 

نظيف،  عدلي  سجل  لديهم  األشخاص  بأن 

وليس لديهم سجل لتعاطي المخدرات، وباقي 

الوثائق المطلوبة في روسيا إلكمال المعامالت 

بأجهزة  الروبوت  ويتصل  المختلفة.  القانونية 

»جواز  المستندات  ويفحص  أخرى،  وخدمات 

السفر، شهادة الميالد، رخصة القيادة، التوكيل 

الموثق«، ويختار الطلب المناسب بناًء على نوع 

المستندات، ويوقع الزائر على الطلب، ويفحصه 

 .»MFC« الروبوت ويرسله إلى نظام معلومات

إن  الروسية:   »Promobot« شركة  وقالت 

مثل  ليبدو  تصميمه  تم  الموظف  الروبوت 

مالمح  تصميم  تم  حيث  عادية،  روسية  امرأة 

أن  بعد  عصبونية  شبكة  طريق  عن  الوجهه 

النساء الروسيات.حلل الذكاء االصطناعي مظهر عدة آالف من 

الموظف  الروبوت  أن  الشركة  وأوضحت 

الذي يرتدي زي مكتب التسجيل المكون من 

عرض  يمكنه  بنية  وصدرية  أبيض  قميص 

عن  بشري  وجه  تعبير   600 من  أكثر 

طريق تحريك عينيه وحواجبه وشفاهه 

األخرى  الميكانيكية  وعضالته 
المغطاة بجلد صناعي.

في روسياموظف »روبوت« 

¶ توج فيلم »الحديث عن األشجار« للمخرج السوداني، صهيب قسم الباري، بجائزة أفضل فيلم وثائقي في 
جوائز اختيارات النقاد العرب لهذا العام، إلى جانب فيلم المخرج الفلسطيني إيليا سليمان »إن شئت كما 
في السماء« الذي منح جائزة اإلخراج وأفضل فيلم روائي. وتضاف هذه الجائزة إلى سلسلة الجوائز التي 
حصدها الفيلم، من أمثال »التانيت الذهبي« ألفضل فيلم وثائقي في مهرجان قرطاج السينمائي والنجمة 
الذهبية للفيلم الوثائقي في مهرجان الجونة السينمائي بمصر، وعدد من الجوائز األخرى التي ابتدأها 
أوريجنال« ألفضل فيلم وثائقي عند عرضه األول في مهرجان برلين  بحصوله على جائزة »غالسوته 
السينمائي في عام 2019. و تندرج معظم هذه الجوائز في موجة احتفاء باألفالم السودانية ترافقت 
والذي  الماضي،  العام  البشير  عمر  الرئيس  بنظام حكم  واإلطاحة  السودان  في  الشعبي  الحراك  مع 

شهد احتفاءا بثالثة أفالم خرجت من السودان وحظيت باهتمام وترحيب عالميين.

رحيل مسؤولني كبار بشركة رحيل مسؤولني كبار بشركة 
»يوبيسوفت« بعد اتهامات بالتحرش»يوبيسوفت« بعد اتهامات بالتحرش

كوادرها  بعض  يواجه  التي  الفيديو  ألعاب  إلنتاج  »يوبيسوفت«  شركة  أعلنت   ¶
صفوفها  من  عدة  كبار  مسؤولين  رحيل  الجنسيين،  والتحرش  باالعتداء  اتهامات 
الشركة  وأوضحت  البشرية.  الموارد  ومديرة  فيها  الثاني  المسؤول  بينهم  من 
المنتجة  العالم، وتعد أكبر المجموعات  18 ألف موظف عبر  التى تضم  الفرنسية 
رئيس  أيضًا  تشمل  التي  اإلجراءات  أن  األحد،  نُـشر  بيان  في  الفيديو،  أللعاب 
ا  استوديوهات »يوبيسوفت« في كندا »أتت بعد فحص دقيق أجرته الشركة ردًّ
على ادعاءات واتهامات في الفترة األخيرة بإساءة السلوك وتصرفات غير الئقة«، 
وأكدت تصميمها »على تطبيق تغييرات كبيرة في ثقافة عملها«، وفًقا لوكالة 
سيرج  الشركة،  في  الثاني  المسؤول  اختار  التفاصيل  وفي  برس«.  »فرانس 
فوري،  مفعول  مع  االبتكار  لدائرة  كرئيس  منصبه  من  االستقالة  هاسكويه، 
»يوبيسوفت«  إدارة  مجلس  رئيس  غيمو  إيف  باإلنابة  المنصب  وسيتولى 
على ما أوضحت الشركة التي أعلنت في 26 يونيو أنها تحقق في ادعاءات 
عنف وتحرش جنسيين طالت كوادر في دول عدة. وقال غيمو في البيان: 
»عجزت يوبيسوفت عن ضمان بيئة عمل آمنة لموظفيها، فكل تصرف 
مضر يتعارض تمامًا مع القيم التي لم أساوم ولن أساوم يومًا عليها« 
فرق  عمل  طريقة  في  جذري  تغيير  على  »شخصيًّا  غيمو  وسيشرف 
ا مثل  االبتكار« على ما أكدت الشركة التي تقف وراء ألعاب ناجحة جدًّ

»أساسنز كريد« و»فار كراي« ورايمان« و»ذي كرو«.

¶ تواجه شركة »جوجل« دعوى قضائية بشأن التتبع في التطبيقات حتى عندما يقوم المستخدمون بتعطيلها واختيار عدم مشاركة المعلومات، 
وبحسب الدعوى القضائية التي تسعى إلى اتخاذ إجراء جماعي، فإن عمالقة البحث تسجل ما يفعله األشخاص على مئات اآلالف من التطبيقات حتى 

عند اتباع اإلعدادات الموصى بها من الشركة إليقاف مثل هذه المراقبة. وتُعد هذه القضية ثاني دعوى خصوصية بيانات يجري رفعها في غضون عدة 
أشهر ضد جوجل من خالل شركة المحاماة »Boies Schiller Flexner« نيابة عن مجموعة صغيرة من المستهلكين األفراد وتتهم الشكوى الجديدة في 

محكمة المقاطعة األميركية في سان خوسيه شركة جوجل بانتهاك قانون التنصت الفيدرالي وقانون خصوصية كاليفورنيا من خالل تسجيل ما يشاهده 
الويب  التتبع »أنشطة  التطبيقات، وذلك بالرغم من إيقاف تشغيل خيار  التشاركي، وأنواع أخرى من  النقل  المستخدمون في األخبار، وتطبيقات خدمات 

والتطبيقات« في إعدادات حساب جوجل. وتزعم الدعوى القضائية أن جمع البيانات يحدث من خالل »Firebase« من غوغل، وهي منصة لتطوير تطبيقات 
األخطاء  وتتبع  واإلعالنات،  اإلشعارات  وتقديم  البيانات،  لتخزين  التطبيقات  صانعي  بين  االستخدام  شائعة  والويب  المحمول  الهاتف 

19 منتجًا،  والنقرات، وتعمل منصة »Firebase« عادًة داخل التطبيقات بشكل غير مرئي للمستهلكين، حيث تحتوي المنصة على 
ويستخدمها أكثر من 1.5 مليون تطبيق. وبحسب الدعوى القضائية، فإن »جوجل« تستمر في اعتراض استخدام تطبيقات االتصاالت 

وتصفح التطبيقات والمعلومات الشخصية للمستهلكين حتى عندما يتبع المستهلكون تعليماتها ويوقفون خيار التتبع نشاط الويب 
والتطبيقات في إعدادات الخصوصية وتستخدم »غوغل« بعض بيانات منصة »Firebase« لتحسين منتجاتها وتخصيص اإلعالنات 

 »Firebase SDK« لـ»جوجل« من خالل المحاماة: يمكن  وقالت شركة  القضائية.  للدعوى  وفًقا  للعمالء، وذلك  األخرى  والمحتويات 
أخرى،  المحتوى، وبعبارة  أو مشاركة  أو كتابة محتوى جديد  المعروض  المحتوى  التطبيق، من ضمنها  المستخدم مع  تسجيل تفاعالت 
فإن »جوجل« تتبع ما يتصفحه المستهلكون أو يرونه أو يكتبونه أو يشاركونه عند استخدام التطبيقات المثبتة على أجهزتهم المحمولة.

الصادر  القرار  يعاكس  مما   ،)5G( الخامس  الجيل  شبكات  من  »هواوي«  معدات  بريطانيا  حظرت 
الالسلكية  التحتية  البنية  بناء  في  محدود  دور  بلعب  الصينية  للشركة  بالسماح  يناير  شهر  في 
الفائقة السرعة في البالد وأعلنت الحكومة البريطانية أنها منحت شركات االتصاالت، مثل )BT( و 

.)5G( حتى عام 2027 إلزالة معدات هواوي الحالية من شبكات ،»Vodafone«
على  المفروضة  الجديدة  األميركية  العقوبات  إن  دودن:  أوليفر  البريطاني،  الثقافة  وزير  وقال 
الشركة في شهر مايو غيرت بشكل كبير المشهد وبالنظر إلى عدم اليقين الذي تسببت به العقوبات 
بشأن سلسلة توريد »هواوي«، فإن بريطانيا لم تعد واثقة من أنها ستتمكن 
من ضمان أمن معدات »هواوي« للجيل الخامس المستقبلية. وتخاطر 
إلى  اإلشارة  خالل  من  الصين  بإغضاب  البريطانية  الحكومة 
في  به  مرحب  غير  العالم  في  اتصاالت  معدات  صانع  أكبر  أن 
الغرب ويعد القرار فوزًا كبيرًا إلدارة ترامب، التي كانت تدفع 
أن  )5G(، بحجة  إلى استبعاد »هواوي« من شبكات  الحلفاء 
وحظر  القومي.  لألمن  تهديدًا  تشكل  الصينية  الشركة 
البريطانيين  االتصاالت  مشغلي  البريطاني  الوزراء  رئيس 
العام  )5G( من هواوي بحلول نهاية  من شراء أي معدات 
وأوضح دودن للبرلمان أن القرار لم يكن سهاًل، لكنه القرار 
واألمن  المتحدة  المملكة  في  االتصاالت  لشبكات  الصحيح 

القومي واالقتصاد.

بريطانيا تحظر معدات »هواوي« 
5G من شبكات

»#شركة_الكهرباء_شركة_فاشلة«  هاشتاغ  والمدونين  النشطاء  من  عدد  أطلق 
20 ساعة وسط تبادل  للتنديد بانقطاع الكهرباء على طرابلس والذي وصل إلى 

الشركة. وإدارة  العمومية  الجمعية  بين  االتهامات 
الليبية مع هذا الهشتاغ حيث تساءل  وتفاعل عدد كبير من رواد الصفحات 

المتابعون عن المليارات من الدوالرات التي رصدت وصرفت لحل أزمة الكهرباء 
خالل السنوات األخيرة دون فائدة. كما تطرق البعض إلى مشكلة رفض 

في  المشاركة  لمدينة طرابلس  المجاورة  والبلديات  المدن  ببعض  المليشيات 
للكهرباء متساءلين عن عالقة  العامة  الشبكة  للتخفيف عن  جدول طرح األحمال 

الدولة. لقرارات مؤسسات  بالدولة وكيف التمتثل  البلديات  هذه 

»#شركة_الكهرباء 
_شركة_فاشلة«

الفعلي من خالل منتج مادي  العالم  ¶ توسع شركة »أمازون« بصمتها في 
غير تقليدي يتمثل في عربة تسوق ذكية، وبالرغم من أنها تبدو كعربة تسوق 
عادية، لكن عربة »Dash«، كما يطلق عليها، هي في الواقع نسخة ذكية من 

عربة تسوق الطعام الحالية.
عتادية  ومكونات  باللمس  تعمل  بشاشة   »Dash« عربة  الشركة  وزدوت 
التي  العناصر  الكتشاف  االستشعار،  وأجهزة  الكاميرات  مثل  مختلفة،  أخرى 
وعند  الرف،  من  اخترتها  التي  العناصر  عدد  ومعرفة  تلقائيًا  بالداخل  تضعها 
االنتهاء من التسوق، يُسمح لك بأخذ العربة عبر ممر خاص يتيح لك الخروج 
من المتجر دون الحاجة إلى أمين صندوق بشري، ودون التعامل مع المدفوعات 
»أمازون« في محاولة  الفكرة على منهج  وتعتمد  الخروج.  االنتظار في خط  أو 
إلى  وإحضارها  الرقمي،  المجال  في  تتقنها  التي  الراحة  وسائل  من  االستفادة 
العالم الحقيقي لتغيير صناعة البقالة. وحاولت الشركة منذ سنوات تطبيق كل 
ضمنها  من  التي  أليكسا،  بنظام  تعمل  التي  المنتجات  تطوير  من  تعلمته  ما 
الواقع  أرض  على  لها  فعلي  وجود  لتأسيس  الحائط،  وساعات  الميكروويف 
 .)Amazon Go( متاجر  وشبكة   )Whole Foods( على  استحواذها  من خالل 
الرقمية  الجسور  الجهود عن منتجات هجينة تعمل على سد  وقد أسفرت هذه 

والمادية، ولو على شكل تحركات صغيرة وتجريبية فقط.

شعر الحكمة
الوطن يا لصحاب عندي الويف *** مــا هــو غـير تـراب

مــاهو بــس كــالم بـني الـناس *** وال هو غير شعار وسط كتاب
حب الـوطن يبدا بـحب النـاس *** احساس عايش بيه عالي الراس

»أمازون« تكشف عربة تسوق 
ذكية تعرف ما تشتريه

كلمة1000

»تصوير: ساسي احريب « ●    معصرة الزيتون بجبل نفوسة.    
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»الفيدرالية«.. ملاذا وكيف؟»الفيدرالية«.. ملاذا وكيف؟

»الوسط« استطلعت آراء محللني وأكادمييني وسياسيني:

سيناريو »فدرلة« ليبيا على مفترق طرق

• د. محمود أحمد زاقوب*

لمجموعتين  الفيدرالي  النظام  يتعرض 
تعمل  عوامل  المتعارضة،  العوامل  من 
تساعد  واألخــرى  الدولة،  تفكيك  على 
على توحيدها، وال بد أن تتفوق الثانية 
على األولى حتى تبقى الدولة على قيد 

الحياة.
في أواسط ثمانينات القرن الماضي، 
تمثل  فيدرالية،  دولة   16 توجد  كانت 
نحو %10 من دول العالم آنذاك، وتعتبر 
الدولة الفيدرالية بمثابة شخصية واحدة 
في عرف القانون الدولي، وهنالك نوعان 
تسمى  األولــى  الفيدرالية،  الــدول  من 
 ،»Bundesstaat« الحقيقية  الفيدرالية 
 Staat« الكونفيدرالية  تسمى  والثانية 

.»bundo
أن  إلى  كونفيدرالي  اصطالح  ويشير 
واختصاصاتها  المركزية  الحكومة  قوة 
محدودة، وعلى العكس تكون السلطات 
في  ــات،  ــوالي ال لحكومات  الممنوحة 
قوة  إلى  فيدرالي  مصطلح  يشير  حين 
الحكومة المركزية وزيادة اختصاصاتها 
الممنوحة  حساب  على  وسلطاتها 

لحكومات الواليات أو األقاليم.
النظام  مــن  ــاس  األسـ الــهــدف  إن 
الفيدرالي هو تحقيق الوحدة السياسية 
مناطق  أو  واليــات  أو  أقاليم  عدة  بين 
هضمه  دون  التنوع  خالل  من  دول  أو 

االندماج  تحقيق  ويمكن  استيعابه،  أو 
االجتماعية  العوامل  كانت  إذا  الناجح 
حيث  قوية،  التوحيد  على  تعمل  التي 
بعد  الفيدرالية  ــدول  ال بعض  نشأت 
الحرب العالمية الثانية ولكنها فشلت، ما 
يدلل على أن النظام الفيدرالي ال يقدم 

حال سهال كما يظن البعض.
الفيدرالية  الدول  نشأة  تعود  تاريخيا 
في  األميركية  المتحدة  الواليات  إلى 
يوغوسالفيا  دولة  وآخرها   ،1782 العام 
العام  في  تكونت  التي  الفيدرالية، 
كما   ،1992 العام  في  وانهارت   1946
من  السياسية  الوحدات  عدد  يختلف 
في  توجد  إذ  أخرى،  إلى  فيدرلية  دولة 
ماليزيا ثالث واليات بينما في أميركا 50 
والمساحة  السكان  عدد  أن  كما  والية، 
الفيدرالية،  الــدولــة  في  محددة  غير 
فالبعض قليل السكان وصغير المساحة 
كثير  البعض  حين  فــي  كسويسرا، 
كالواليات  المساحة  وكبير  السكان 

المتحدة أو الهند.
الفيدرالية  العاصمة  وضع  يتباين 
ما تكون  إذ عادة  الموحدة،  الدولة  عن 
عاصمة الدول الوحدوية ضخمة وكبيرة 
في  والقاهرة،  وباريس  كلندن  العدد، 
حين تتجنب الدول الفيدرالية أن تكون 
السكان  وكثيرة  كبيرة  مدنا  عواصمها 

لالبتعاد  معينة،  سياسية  خلفية  وذات 
عن إثارة األحقاد والغيرة والصدام بين 

سكانها.
العاصمة  تأسست  أميركا،  في  مثال 
واليــتــي  ــن  م أرض  عــلــى  واشــنــطــن 
محايدة،  لتكون  وميريالند،  فرجينيا 
في  ممثلون  لهم  ليس  سكانها  إن  بل 
كانت  المنافسة  أن  كما  الكونجرس، 
في  وملبورن  سيدني  بين  أشدها  على 
باجتذاب  إحداهما  لتحظى  أستراليا 
نص   1911 دستور  أن  غير  العاصمة، 
منطقة  في  العاصمة  تكون  أن  على 

محايدة فوقع االختيار على كنبيرا.
الفيدرالية  تاريخ  دراســة  خالل  من 
الحروب  بعد  تتأسس  فإنها  العالم،  في 
بإنشاء  االتفاقات  عبر  وذلك  واألزمــات، 
للدولة  ليمهد  الــفــيــدرالــي،  النظام 
بالشكل  ــرار  ــم االســت أو  ــة  ــوحــدوي ال
هذا  على  وتمضي  الناجح،  الفيدرالي 
الحرة  المفاوضات  طريق  عن  الطريق 
لها،  المكونة  السياسية  الوحدات  بين 
انضمامها  قبل  الوحدات  لهذه  ويكون 
شعوبها  وتكون  مسؤولة،  حكومات 
مستوى  على  قادتها  ــل  األق على  أو 
القول  يمكن  ثم  ومن  مرتفع.  تعليمي 
للفيدرالية هي  الرئيسية  المرتكزات  إن 
الحكومات السابقة، والتعليم المناسب، 
والمفاوضات الحرة، والديمقراطية، التي 
الفيدرالية  األنظمة  ونجاح  قيام  سهلت 
الفيدرالية  التجربة  العالم.قد تكون  في 
المعطيات  لكن  ــذور،  ج لها  ليبيا  في 
الذي  المخرج  تكون  ربما  اآلن،  اختلفت 
يقود الدولة الليبية إلى االستقرار، ولكن 
الذكر  السالفة  العوامل  أخذ  من  بد  ال 
في الحسبان، والحوار على آلية التوصل 
إلى تطبيقها بذهنية منفتحة من قادة 

األقاليم الجدد.

* كلية اآلداب - جامعة الجفرة

هي  الفيدرالية«  »الوصفة  باتت  هل 
ومعاناة  أزمات  لكل  السحري  الترياق 
لتقسيم  طريق  أول  أنها  أم  الليبيين 

البالد؟
سؤال يطفو على صفحة المشهد الليبي 
وتيرته  وارتفعت  واألخــرى،  اآلونة  بين 
في  الليبيين،  بين  واســع  نطاق  على 
العاصمة  لحرب  األخيرة  النتائج  ضوء 
عن  حديث  مع  واختلط  بل  طرابلس، 
تقسيم البالد إلى ثالث دول بين الغرب 
موافقين  بين  وما  والجنوب،  والشرق 
واحتشدت  البيانات  خرجت  ومعترضين 
»التقسيم«،  ضد  االحتجاجية  الوقفات 
سؤال  هو  الفيدرالية  ــؤال  س ليبقى 

الساعة في لييبا!
الفيدرالية  الدولة  فإن  سياسية،  دراســات  وفق 
رسميا  فيها  السلطة  تنقسم  الحكومات،  من  شكل 
بين السلطة المركزية وعدد من المناطق المكونة 
للدولة، لتكون لكل منطقة درجة من التحكم الذاتي 
»السلطة  إطار  في  السيادة  وتتقاسم  شؤونها،  في 

والثروة والموارد«.
الدولة  ركائز  أهم  فإن  دستوريين  خبراء  وحسب 
المشتركة،  والجغرافيا  الدستور  هو  الفيدرالية 
والتمثيل  والعملة  واألمن  الدفاع  في  تتوحد  كما 
يضمن  بما  الوطني،  والنشيد  والعلم  الدبلوماسي 
االقتصادي  والتقدم  والهوية  أمنها  على  المحافظة 
أو  الطائفة  أو  الدين  واختالف  تنوع  رغم  والرفاه، 

الثقافة أو اللغة.
العالم  في  ــة  دول  24 من  أكثر  توجد  عالميا، 
بأنظمة  تدار  العالم  %40 من سكان  يمثل سكانها 
بين  السلطات  توزيع  مقدار  في  تتباين  فيدرالية، 

الوحدات المكونة للدولة والسلطة المركزية.
اندالع  من  واحد  عام  وبعد  الليبية،  التجربة  في 
أعاد  المركزية،  الدولة  انهيار  ومع  فبراير،   17 ثورة 
 2012 العام  في  فيدراليا  إقليما  برقة  بنغازي  إعالن 
وحدودها  الفيدرالية  مفهوم  على  الحاد  النقاش 
من  ذاك  أو  البلد  لهذا  مالءمتها  ومدى  وسقفها 
االنقسامات  الطرح مع  المنطقة، وتجدد هذا  بلدان 
العام  منذ  السياسي  االنقسام  خلفها  التي  الحادة 
2014 ثم حرب العاصمة طرابلس في العام 2019.

العام  في  االستقالل  بعد  ليبيا  كانت  تاريخيا، 
إقليما  السنوسي،  إدريس  الملك  عهد  ومنذ   1951
العام  دستور  حسب  واليــات،  ثالث  يضم  فيدراليا 
1951، واستمرت في هذا النظام إلى العام 1963، 
حيث جرت تعديالت دستورية ألغي بموجبها النظام 
منها  بدال  وأقيم  الثالث،  الواليات  وحلت  االتحادي 
هذا  لكن  محافظات،  عشر  من  يتألف  مركزي  نظام 
إلى  القذافي  العقيد معمر  انهار بعد وصول  النظام 

السلطة في العام 1969.
تأييد  بين  منقسمون  المدنيون  الناشطون 
»الفيدرالية« أو التحفظ عليها، ومن بين المؤيدين 
ويقول  كندا،  في  المقيم  الليبي  السياسي  الناشط 
لـ»الوسط«: »نظام الحكم االتحادي هو الحل األمثل 
ويخرجنا  البالد،  في  الدائر  والصراع  السلطة  ألزمة 
نحن  ما  إلى  أوصلتنا  التي  المقيتة  المركزية  من 
خطر  عن  وتبعدنا  واحتراب،  معيشي  ترد  من  فيه 

االنقسام والتفتت«.
لكن مخاوف كثيرة تدور حول مقترح »الفيدرالية«، 
خصوصا قضية الثروة والسلطة. وتقول أميرة نوري 
ليست  »الفيدرالية  والمدنية:  االجتماعية  الناشطة 
حال للنزاع الليبي على السلطة والثروة، بل ستعمق 
الالمركزية  هو  والحل  أكبر،  بشكل  الصراع  هذا 
الدولة  بين  اإلدارية  الوظائف  تقاسم  عبر  اإلدارية 
ووحدات  جهة-  من  المركزية  الحكومة  -وتمثلها 

اإلدارة المحلية«.
تفوح من حديث  التي  الجهوية  نبرة  فإن  كذلك 
يرصد  إذ  الفيدرالية،  من  المخاوف  تذكي  البعض 
االنفصالية  صوت  »ارتفاع  مفتاح:  عمران  الطبيب 
إلى  الذي سيؤدي  األمر  المدروس،  المبرر وغير  غير 
تفكك البالد وتوزع مواردها وممتلكاتها، وسيدخلنا 
في صراعات وحروب على المصادر والثروات والحدود 

البرية والبحرية«.
إلى  »الفيدرالية«  تحول  من  القلق  على  وعالوة 
»لعنة وبيئة خصبة لالنقسام واالنفصال والحروب« 
على  الضوء  أبوسعدة  عمر  المدني  الناشط  يسلط 
وتنفيذية  وقضائية  تشريعية  أجهزة  إلى  »الحاجة 
مكلفة  الفيدرالية  أن  كما  ضخمة،  ورقابية  وإدارية 
في المال والوقت، وتأتي خصما على حساب الموارد 
بدول  الضريبي  االرتــفــاع  نالحظ  إذ  والضرائب، 
الحكم الفيدرالي، الذي قد ال ينسجم مع دول الريع 

المحدودة الموارد والمداخيل مثل ليبيا«.

النظام  تطبيق  من  البعض  تحفظ  ويتزايد 
الفيدرالي في ظل ترهل مؤسسات الدولة، إذ يقول 
ناصر الشريف الناشط بمؤسسات المجتمع المدني: 
كبير  واالختالف  الدولة،  مؤسسات  أضعف  »النظام 
يجب  فال  لذ  واليوم،  االستقالل  عند  ليبيا  واقع  بين 
ليبيا  في  قائما  كان  الذي  الفيدرالي  النظام  اعتماد 

قبل 1963«.
صالحيات  يعطي  فيدرالي،  شبه  »نظاما  ويقترح 
محافظات،  تسميتها  أو  لألقاليم  واسعة  دستورية 
واستقاللية  المحلية  لــإدارة  أوسع  هامشا  تضمن 

للسلطات  المحافظة  أو  اإلقليم  إدارة  في  كاملة 
لها  يضمن  مركزية  حكومة  وجــود  مع  المحلية، 

الدستور أيضا سلطة السيطرة على سيادة البالد«.
محمد  المدني  الناشط  يرى  نفسه،  المسار  وفي 
كالمحافظات  المحلية  الحكم  »وحدات  أن  حمادي 
والبلديات تسهم في تحقيق التنمية األفقية وتلبية 
»عول  ويقول:  الخدمات«،  من  المواطنين  تطلعات 
للعام   59 المحلي  الحكم  قانون  على  الكثيرون 
2012 بشأن تفعيل الالمركزية، ولكن لألسف عرقل 
تشكيل المحافظات بعد إقرار المؤتمر الوطني العام 

القانون رقم 9 للعام 2013«.
الكاتب  يشير  الفساد،  من  المخاوف  ظل  وفي 
»النظام  تطبيق  أن  إلــى  الهوني  بشير  محمود 
حكومات  ثالث  يخلق  الظروف  هذه  في  الفيدرالي 
بالتقسيم  للمطالبة  األولى  الخطوة  فاسدة، ويكون 
قزمية  دويــالت  إلى  والتحول  النهائي  واالنفصال 

ينهش بعضها بعضا«.
العلوم  أستاذ  يشير  الخارجي،  الصعيد  على 
أن  إلى  الحضيري،  د.حامد  بجامعة سبها  السياسية 
ليبيا والعراق واليمن ال  العربي ومنها  العالم  »دول 

تملك وعيا كامال بثقافة الفيدرالية، إذ إن منطلقاتها 
انفصالية، وتسعى أصوات فيها إلى انفصال اإلقليم 
الفيدرالية«،  مفهوم  يناقض  وهذا  دولة،  وتكوين 
على سبيل المثال فإن »النظام الفيدرالي يحظر على 
أن  ونلحظ  الدول،  مع  دولية  عالقات  إقامة  اإلقليم 

هناك أقاليم تتواصل مع جهات خارجية«.
واألستاذ  األكاديمي  يلخص  السياق  هذا  وفي 
الليبي  المشهد  البكاي،  د.امحمد  سبها،  بجامعة 
في ظل سؤال »الفيدرالية« من خالل خمسة أسئلة 
بسبب  جاء  الفيدرالية  مطلب  هل  األول:  رئيسية: 

وتدخالت  تاريخية  جــذور  بسبب  أم  الدولة  فشل 
أجنبية؟

الثاني: هل تضمن الفيدرالية بناء دولة اتحادية 
وجود  على  يعتمد  ذلــك  أن  أم  ليبيا،  في  قوية 

المؤسسات الضعيفة الراسخة أصال؟
الثالث: هل تمكن الفيدرالية الليبيين من القضاء 
أم  االقتصاد،  الفساد؟ وهل تكون حال إلصالح  على 

أنها تحتاج إلى ميزانية مضاعفة؟
الثالث: هل الفيدرالية مطلب سياسي أم حقوقي؟ 
الفوارق  ــة  وإذاب المجتمع  تقدم  في  تسهم  وهل 
الشروخات  تعمق  أنها  أم  والنزاعات،  االجتماعية 
والفروق وتباعد بين المواطنين خصوصا عندنا في 

فزان؟
فعال  االتحادية  الــدولــة  ستكون  هل  الــرابــع: 
الدولة  تكسير  هو  سيحدث  ما  كل  أن  أم  موجودة، 

الضعيفة واالنتقال إلى مرحلة ال دولة؟
في  الحكم  نظام  »فدرلة«  حول  الواسع  النقاش 
البالد تتابعه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، إذ 
يقول عبدالحميد جبريل، عضو الهيئة، إن المؤيدين 
يرون أن »االستقالل كسر للتركز اإلداري، والمشاركة 
في السلطة حق طبيعي من نسب الوطنية والهوية، 
في  للجلوس  بالتوازن  الدولة  الحترام  وتجسيد 
حضرتها، وطرد للديكتاتورية االجتماعية، أما القبلية 

فمأتمها االنتماء اإلقليمي«.
أما معارضو الفيدرالية -ووفق الهيئة التأسيسية 
كسر  »الفيدرالية  أن  فيرون  الدستور-  لصياغة 
للوحدة الوطنية وخروج عن الهوية وركون للجهوية 
وتقليل من قوة الدولة وتجسيد للقبلية«. ويقول إن 
البالد تقف بين مفترق طرق »من يرى أن المركزية 
تتكون من مادة سامة )التركز اإلداري(، تقطع صلة 
وتمتص  الغزو  عقيدة  وتقوي  )المساواة(،  الرحم 
وانتقاء  التنمية  وتقلل  التهميش  وتــوزع  العدالة 
المتطرفة  حتى  المجتمعات  كل  هجرتها  القدرات، 
منها ألنها تمشي سافرة. فيما الالمركزية أقل حدة 
منها تمارس الصالحيات بطريق التفويض القانوني 

)مركزية محتشمة(«.
عضو  تعبير  ووفق  والتطور،  الحداثة  أطباء  أما 
تطورت  الدول  »كل  أن  فيرون  التأسيسية  الهيئة 
في  مهامها  عن  الدولة  بتنازل  االتحادي  بالتنظيم 
الرعاية والتنظيم إلى األطراف )األقاليم(، وهي تتيح 
والتنافس  السلطة  في  والمشاركة  الثروة  توزيع 
)رقم  ميزانياتها  والتطور،  التنمية  في  األقاليم  بين 
هم  يزيل  مما  أهلها،  شؤون  تدبير  تتولى  واحــد( 
الصداع والشكوى عن األم التي عليها العناية باألمن 
والدفاع والخارجية والعدل والمالية والتعليم، قواسم 
مشتركة تمثل السيادة تحتاج إلى سرعة االستجابة 

والقرار«.
يعنيني  ال  االتحادي  النظام  »في ظل  ويستطرد: 
من هو الرئيس وانتماؤه السياسي، فالبرلمان يمثل 
وأمام  ومراقبته،  الرئيس  بأمر  ومعني  المواطنين 
الدولة وحكومتها هناك من يمثل المواطنين )حاكم 
اإلقليم( لجلب حصة المواطن من المصالح السيادية 

المركزية، والعاصمة ال تعنيني، عندي عاصمة«.
»كل  إن  فتقول  عمران  نادية  الهيئة  عضو  أما 
مشروع  في  الهيئة  دسترتها  المطلوبة  الضمانات 
التأسيسية،  الهيئة  من  المعتمد  الليبي  الدستور 
وهو ما لم يكن واردا في العديد من الدساتير حتى 
على  منها  أمثلة  عدة  وضربت  منها«،  الفيدرالية 
تعطي  التي  الموسعة،  »الالمركزية  المثال  سبيل 
اإلداري  باالستقالل  المتمتعة  المحلية  للوحدة 
والمالي إمكانية إدارة المصالح المحلية وفق مبدأي 
تمس  التي  القرارات  واتخاذ  والتفريع  الحر  التدبير 
استنادا  الخدمات  وتقديم  اليومية،  المواطن  حياة 

إلى مواردها المركزية والذاتية«.
»مشروع  عمران:  تقول  الثروة،  توزيع  وبشأن 
الدستور نص على توزيع عوائد الدولة وفق معايير 
مشاريع  إلنشاء  منها  جزء  وتخصيص  دستورية 
تنموية بديلة بمناطق اإلنتاج، بل وذهب المشروع 
السيادية  المؤسسات  كتوزيع  ذلك  من  أبعد  إلى 
والمصالح  جغرافيا،  الدستورية  والهيئات  دستوريا، 
ثانية  غرفة  ووجود  العامة،  والشركات  والهيئات 
الخاصة  القوانين  كل  لرقابة  الشيوخ(  )مجلس 
النص  وجود  بعد  الحقيقي  التعويل  ويبقى  بذلك. 
حقيقية،  نخب  وجود  على  والتشريعي  الدستوري 
لكي  الستكماله،  وتسعى  الدستوري  المسار  تحترم 
سيادية  سلطات  ذات  المركزية  دولة  لدينا  تكون 
مبدأ  وفق  بينها  الفصل  يضمن  دائم  دستور  وفق 

التوازن والرقابة«.
وبين اآلراء المتباينة حول »الفدرلة« تبقى إرادة 
المسار  تحديد  في  الفيصل  هي  الحل  نحو  التحرك 
التفاعالت  وسط  خصوصا  البالد،  ستتخذه  الذي 
مسار  تحريك  في  تتداخل  التي  والدولية  اإلقليمية 

األزمة الليبية وتحرك أطرافها.

املؤيدون: تخرجنا من املركزية املقيتة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ترد معيشي واحتراب
املعارضون: قنبلة ملغومة بضعف املؤسسات والفساد واجلهوية والفاتورة الباهظة.. وقد تقود إلى االنقسام
 عمران: كل الضمانات المطلوبة دسترتها الهيئة في مشروع الدستور الليبي المعتمد من الهيئة التأسيسية
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كرنفوده الوسط–رمضان 

القاهرة–بوابة الوسط
وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، موسى الكوني، 
المجلس  رئيس  من  كل  إلى  ليبيا«،  »باسم  ومناشدة  رسالة 
النواب  مجلس  ورئيس  السراج,  فائز  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
حفتر،  خليفة  المشير  العامة  القيادة  قوات  وقائد  صالح،  عقيلة 

ورئيس المجلس األعلى للدولة خالد المشري.
وطالب الكوني في رسالته إلى الرباعي بالجلوس لمائدة 

قائال  للوطن،  وتنتصر  الليبيين،  تجمع  حــوار 
للوطن،  بالوطن  ولننتصر  معًا،  »فلنجلس 

شهيد.  ولكل  المختار،  لعمر  للمواطن، 
أستحلفكم باهلل أن نفعل ذلك من أجل 

ليبيا«. وقال في رسالته، »أمس غادرت 
أوضحتها  ألسباب  السياسي  المشهد 
بشأنها  تساورني  لم  ولقناعة  حينها، 
في  مرجعيتي  كانت  وقد  نــدم،  ذرة 
فرض  يصبح  المنصب  ترك  أن  ذلك، 

إلحــداث  الفرصة  يوفر  لم  إن  عين، 
الفرق«.

ليبي،  كمواطن  اليوم  عاد  أنه  وأضاف 
بكل  »ألقول  البالد،  حال  إليه  وصل  ما  أفزعه 

والمعالي،  الفخامة،  ألصحاب  السلطة،  في  زهد 
إني  عسكري:  أو  سياسي  وفاعل،  مسؤول  ولكل  والسيادة، 

باسم  عزيزا،  فقد  من  وكل  واألرامــل،  الثكالى  باسم  أناشدكم 
الشهداء األبرار، باسم كل مواطن يتوق لألمن والحياة الكريمة، 
أناشدكم من أجل ليبيا، أن تجلسوا وتتحاوروا، وتبحثوا عن مخرج 
الخالفات وإن كبرت، من  الصراع، وطي  وإنهاء  األزمة،  لتفكيك 

أجل وطن يجمع، وتراب يصون ويُصان«.
وتابع أن هذه الرسالة ليست من أجل الصراخ دون استجابة 
»ال أريدها صرخة من غير سامع«، أو مادة للتفاعالت المتذاكية 
المآالت،  وقتامة  الموقف  خطورة  الستشعار  بل  والمسطحة، 
وخيبة  الحظ  وندب  التحذير  تعابير  كل  بإسراف  »استهلكنا 
صعبًا  يبدو  والمصالحة  الحوار  عن  الحديث  أن  ورغم  المسعى، 
وتعالي  السالح،  وقعقعة  المصادمات،  ضجيج  وسط  وشائكًا 
خطابات الثأر وإفناء الخصوم، لكنه يسهل عندما نجعله 
أمام  الطريق  تقطع  أن  شأنها  من  وطنية،  أداة 
فالسالم  واالنقسامات..  واإلفــالس  الخراب 
يصنعه الحكماء والشجعان والجنوح للصلح 

مع الشقيق نصرٌ، وشجاعة تاريخية«.
بمقدور  كــان  »لــو  أنــه  على  ــدد  وش
ذلك  لتحقق  اآلخــر،  ينهي  أن  طرف  أي 
فلماذا  مستحيل«،  ذلك  لكن  مدة،  منذ 
والخناق  المستمرة،  الخسارة  توطين 
ــاذا  »م متسائال  الــبــالد،  على  الموجع 
اليد،  في  اليد  وبحثنا  التقينا،  لو  سنخسر 
عن حل ليبي خالص لوجه الوطن. بعيدًا عن 
جعلوا  وقد  بشأننا،  تراضيهم  أو  الخارج،  حلول 
وأضاعوا  أضاعونا  ومتاهة،  أحجية،  ليبيا  قضية  من 

البلد خاللها«.
وتابع أنه كان األجدر أن نوظف كل هذه اإلسهامات الجبارة 
التي صارت حكرًا على الحرب والدمار وتصفية الحسابات، باتجاه 
القاضية بذاتها على كل خالف قد تنصبه  المشتركة،  قواسمنا 

الظروف بيننا.

الكوني يوجه رسالة للسراج وعقيلة وحفتر واملشري: 
لنجلس معًا وننتصر بالوطن للوطن

• موسى
 الكوني
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عالقات  األمنية  األجهزة  جميع  مع  عالقاتنا  جميع 
وفروع  الخارجي،  أو  الداخلي  األمن  جهازي  سواء  جيدة 
اإلدارات األخرى مثل فرع اإلدارة العامة للبحث الجنائي 
وفرع اإلدارة العامة لألمن المركزي واإلدارة العامة ألمن 
المنشآت ودائمًا نجتمع، وكان آخر اجتماع لنا بعد انتشار 
اجتمعت  حيث  أجدابيا،  مدينة  في  »كورونا«  فيروس 
من  كثير  بحضور  بعضها،  مع  األمنية  األجهزة  جميع 
بقرار  جميعا  وخرجنا  المدينة،  في  المهمة  الشخصات 
تماسكنا،  وعلى  العالقة  قوة  على  يدل  وهذا  موحد، 
ألن المصلحة واحدة وألن الهدف هو االستقرار األمني 
بالمدينة، وكل واحد يعمل من جانبه لكن الغاية واحدة، 
ولدينا خطط يتم التشاور فيها وتنفيذها عبر غرفة أمنية 
مشتركة، نجتمع فيها ويتم من خاللها مناقشة الشأن 
األمني لدينا، ونطمئن الجميع أن الوضع األمني مستقر، 
اسمه  يوجد شيء  ال  اإلشاعات  الهائل من  الكم  ورغم 

انفالت أمني.
والتعاون  السيطرة،  تحت  شيء  كل  اهلل  من  بفضل 
والتنسيق فيما بيننا موجود بشكل مستمر ونحن سهلنا 
عملية استقبال جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، 
وأول ما وصل إلى مدينة أجدابيا جاء إلى المديرية مباشرة 
والتقينا بهم وتحدثنا خالل اللقاء على كيفية تمركزهم 
بالمدينة، وجرى تكليف أحد الضباط ليكون مع الجهاز، 
والشيء الذي أبهرنا من الجهاز هو سرعة التمركز داخل 
العامة  القيادة  من  بتكليف  إليها  جاءوا  التي  المدينة 
األجهزة  وباقي  أجدابيا  أمن  لمديرية  إسنادًا  ليكونوا 
األمنية، وعملهم هو نفس عملهم السابق الذي يقتصر 

على محاربة كل الظواهر السلبية والهدامة.
من  الكثير  كشف  حيث  جدًا،  مهم  دور  له  الجهاز 
األمورغير الصحية والمخالفة للقانون في المخابز والمحال 
التجارية والعيادات الخاصة وغيرها، ولذلك نتوجه لهم 
بالشكر والتقدير على المجهودات التي يقومون بها في 

محاربة كل ما هو مخالف للقانون.

توليكم  منذ  ضبطها  جرى  التي  القضايا  أبرز  ما   •
مسؤولية مديرية أمن أجدابيا؟

عديد القضايا. أعتقد أن عملية القبض على رؤوس 
منذ سنوات طويلة،  لم تحصل  أبرزها. فهذه  التهريب 
حيث كانوا يصولون ويجولون أمام الجميع، وألول مرة 
أمن  طواقم  وجهود  وإمكانات  بمعرفة  ضبطهم  يتم 

مديرية أجدابيا.
القتلة يتنقلون بكل  شيء آخر، كان هناك كثير من 
حرية من مكان إلى آخر، وهؤالء قمنا بضبط عدد منهم 
يتم  حتى  البقية  ونرصد  السجن،  إلى  إحالتهم  وجرت 

ضبطهم ولدينا مجموعة من القضايا األخرى.
أما في ملف قضايا الخطف، فقد عملنا بحرفية شديدة 
لدينا  وأصبحت  الجناة،  ضبط  من  اهلل  بتوفيق  وتمكنا 

قضايا كاملة.
• وما أهم قضية خطف عملتم عليها في مديرية أمن 

أجدابيا؟
أعتقد أنها كانت قضية المواطنين المصريين الذين 
كانوا متواجدين لدينا وتم خطفهم، وطلب الخاطفون 
والقبض  التحري  وحدة  وتدخلت  إلطالقهم،  فدية 
وجمع  الرصد  عمليات  خالل  ومن  أثرهم،  تحرت  التي 
لحظة  وفي  لهم  محكم  كمين  إعداد  تم  المعلومات، 
تدخلت  األموال،  واستالم  المصري  الشخص  تسليم 
القوة وتم ضبط الجناة بعد أن أوقعنا بهم، وبعد انتهاء 
اإلجراءات القانونية جرت إحالتهم إلى النيابة العامة، وهذا 
كان عماًل كبيراً ومبهراً قامت به وحدة التحري والقبض، 
وهذا مفيد للعملية األمنية ومنشط حتى للعمل األمني 
الذي كان في السابق يسوده بعض الركود، وكذلك هناك 
قضايا مكافحة المتسولين وهذه القضايا قمنا بالعمل 
من  العامة  النيابة  إلى  منها  الكثير  إحالة  وجرت  عليها 
المتسولين والمتسوالت في الشوارع، باالضافة إلى عمل 
قسم المرور والتراخيص فيما يتعلق بالمخالفات المرورية 
والحمالت المشتركة مع قسم شرطة النجدة التي عملنا 

فواتير  ولسداد  نزواتهم  ولتغذية  الخاصة  لمصالحهم 
الميليشيات الظالمية الموجودة في طرابلس، لكن بإذن 
التخلص  وسيتم  كثيراً  الموضوع  هذا  يطول  لن  اهلل، 
منهم سريعًا وستتم إحالتهم جميعًا إلى المحاكم، وسيتم 
استرجاع كل ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة لصالح 
باإليمان،  يتسلحون  الذين  البسطاء  ولصالح  المجتمع 
ويشعرون بأنهم مظلومون في هذه القضية وأن مواردنا 
وممتلكاتنا ووطنا ممزق، وبالتالي وجدوا أنفسهم يحملون 
السالح ليس من أجل طلب السلطة إنما السترجاع الحق 
وإبعاد هؤالء الفاسدين عن ركائز الدولة من مصرف ليبيا 
المركزي ورفع يد السارقين عنه لتعود الثروة ورزق الشعب 

إلى الشعب وهذا سوف يكون قريبًا بعون اهلل تعالى.
مديرية  بين  المشتركة  األمنية  األعمال  خالل  من   •
كيف  واألمنية  العسكرية  األجهزة  وباقي  أجدابيا  أمن 
األجهزة  باقي  مع  المديرية  بين  العالقة  تصفون 

بالمدينة؟ األمنية 

عليها في بداية العام، واآلن لدينا عمل مشترك مع جهاز 
الظواهر السلبية والهدامة وكل هذه اإلجراءات من أجل 

ضبط الشارع العام في ظل اإلمكانات المتواضعة.
منذ  أجدابيا  مدينة  في  النقدية  السيولة  شح  هل   •

أشهر يؤثر على الوضع األمني بالمدينة؟
والصعوبات  المشاكل  جميع  أن  تعرفون  أنتم  نعم، 
التي تواجه المواطن تؤثر في مزاجه، وهذا المزاج مهم 
بالنسبة لنا، فعندما يكون مرتاحًا ومستقراً وهادئًا، وليس 
هادئا  اآلخرين  مع  يكون تصرفه  باله،  ما يشغل  هناك 

نسبيًا دون الشد العصبي.
المواطن همومه كثيرة ومشاكله كثيرة لكن هذا قد 
بفعل هذه  البالد  في  الحاصل  االنقسام  بدواعي  يكون 
طرابلس،  العاصمة،  على  سيطرت  التي  الميليشيات 
وعاثت فساداً في كل مقدرات البالد، خصوصًا فيما يتعلق 
بمصرف ليبيا المركزي وسيطرتها على الموارد التي تعتبر 
موارد لجميع الليبيين ولكن بسبب احتكارهم هذه الموارد 

● أحد الشوارع الرئيسية بمدينة أجدابيا

نطمئن الجميع أن الوضع األمني مستقر.. ونتعقب املتورطني في جرائم إليداعهم السجون

حوار - صالح ناصف

أوضاعهم وما يواجهونه  في تقرير مفصل حول 
طرابلس،  العاصمة  حرب  جراء  مصاعب  من 
الضوء  الثالثاء،  برس«  »فرانس  وكالة  سلطت 
وما  ليبيا،  في  الصغيرة  األعمال  أصحاب  على 
البالد  في  المتتالية  العنف  موجات  جراء  يعانونه 
وآخرها »حرب العاصمة« التي استمرت على مدى 

أكثر من عام.
عن  تحدثوا  الذين  المواطنين  ضمن  ومن 
بأن  يعتقد  الذي  الشركسي،  محمود  أحوالهم، 
العاصمة«،  »حرب  بعد  ممكنة  جديدة  انطالقة 
عرفتها  التي  الحروب  كل  أعقاب  في  كما  تماما 
بالده في السنوات الماضية، رغم أن مصنعه دمر 

قبل عام على مشارف العاصمة طرابلس.
المباني  يتفحص  وهو  محمود،  ويقول 
مصنعه  لبضائع  مخزنا  كانت  التي  المدمرة، 
إحدى ضواحي طرابلس:  زارة  عين  في  للمطابخ 
بدأ  هنا  مشروعي.  قلب  كان  هنا  الموقع  »هذا 
المحيطة  الصناعية  المناطق  في  شيء«.  كل 
الصغيرة  والمتاجر  المصانع  تعرضت  بالعاصمة، 
بين  المعارك  من  شهرا   14 بعد  هائلة  ألضرار 
المتحدة  األمم  بها  تعترف  التي  الوفاق،  حكومة 
أبريل  في  أطلقت  التي  العامة،  القيادة  وقوات 
طرابلس  على  للسيطرة  عسكرية  عملية   2019

دون أن تحقق أهدافها.

الدمار رغم  العمل سريعا  سنستأنف 
وأكد الشركسي البالغ من العمر نحو 40 عاما 
وهو يقف وسط الحطام لـ»فرانس برس«: »رغم 

الدمار، سنستأنف العمل سريعا«.

على  األعمال،  أصحاب  من  العديد  وواجه 
اندلعت  كلما  مماثلة  ضربات  الشركسي،  غرار 
مواجهات فاقمت تشرذم بلد مثقل أصال من 42 
عاما من ديكتاتورية معمر القذافي، الذي أسقط 

وقتل العام 2011، حسب الوكالة الفرنسية.

ألغى   ،1969 العام  الحكم  إلى  وصوله  وعند 
القذافي بشكل شبه كامل وجود القطاع الخاص 
في البالد، فقد استبدل بكل المدارس والمصانع 
والشركات والمكتبات والمتاجر والفنادق الخاصة 
ليبيا  تضم  لذلك،  ونتيجة  حكومية،  مؤسسات 

 6.6 أصل  من  حكومي  موظف  مليوني  اليوم 
من   59% نسبة  رواتبهم  تشكل  نسمة،  مليون 

ميزانية الدولة، وفق البنك المركزي.
الشابة  حاليا،  األعمال  أصحاب  فئة  ترغب 
المفرغة  الحلقة  هذه  من  بالخروج  والدينامية، 

السياق،  هذا  وفي  مستقل،  بشكل  واالنطالق 
نقص  يوجد  »ال  أنه  إلى  الشركسي  يشير 
الصغيرة  للشركات  ويمكن  الفرص«.  في 
البالد،  في  للنمو  محركا  تشكل  أن  والمتوسطة 
التي  الحكومة  على  يجب  ذلك،  لتحقيق  لكن 
»تقرر  أن  النفط  عائدات  على  حصريا  تعتمد 
التخلي عن االقتصاد الريعي لصالح الخصخصة«، 

حسب الشركسي.

الصغيرة  الشركات  أمام  تقف  عديدة  عقبات 
والمتوسطة

وكالة  من  االقتصادية  الخبيرة  توضح 
والدولي،  التقني  للتعاون  فرانس«  »إكسبرتيز 
»عقبات  أن  برس«  لـ»فرانس  قدح،  نسرين 
المتوسطة  الشركات  غالبية  أضعفت  عديدة 
ترفض  المصارف  ألن   ،)...( الليبية  والصغيرة 
والصغيرة  المتوسطة  للشركات  تمويالت  منح 

والشركات الناشئة«.
تبدلت.  الشباب  »عقلية  قدح:  تضيف  لكن، 
أدرك كثير منهم أن المستقبل هو للقطاع الخاص، 
»الطريق  أن  الخبيرة  وترى  العام«  للقطاع  وليس 
معقدة،  مساراته  نظام  ضمن  طويال«  يزال  ال 

طويلة  »عملية  يتطلب  خاصة  شركة  فتسجيل 
على  البويشي  مروان  يوافق  ومكلفة«.  ومؤلمة.. 
 47 العمر  من  البالغ  الحداد  هذا  لكن  الرأي،  هذا 
عاما يرى أن مكافحة الفساد واالستقرار االقتصادي 
هما األولوية، من أجل طمأنة المستثمرين، ويقول 
ساخرا: »بات الفساد مبتذال بشكل يثير القلق. ما 
الكفاية  )...( ال تعد ذكيا بما فيه  لم تكن فاسدا 
لعالم األعمال«، وذلك بينما يحصي أضرار مشغله 
استعداده  عن  أيضا  هو  وأعرب  جزئيا.  المدمر 

إلطالق عجلة عمله من جديد.

بدايات جديدة على الدوام
الضربة،  جهته  من  فتحي  وليد  يتحمل  لم 
العام  ليبيا«  وغادر  عماله  وسرح  »متجره  فأغلق 
أشهر  لعدة  دار  الذي  النزاع  بسبب   ،2015
طرابلس  في  متناحرة  مسلحة  مجموعات  بين 
التي  اإلعالنية  شركته  عمل  ولكن  ومحيطها، 

تأسست العام 2006 يسير بشكل جيد.
أن  »أردنا...  عاما:   45 البالغ  فتحي  يروي 
البالد ومن أجلها«، لكن شركته  نخلق شيئا في 
»لم  الموظفين  عشرات  تضم  التي  الصغيرة 

تتحمل الضربة«، بسبب انعدام األمن المتزايد.
وسرقت  مستودعاتنا...  »نهبت  ويكمل: 
طابعاتنا المستوردة من ألمانيا كما الورق والحبر«، 
دوالر.  ألف   170 بنحو  قيمتها  تقدر  بضائع  وهي 
علق  أيام،  لبضعة  ليبيا  لزيارة  وليد  عاد  وعندما 
فيروس  تفشي  عن  الناجم  اإلغالق  بسبب  هناك 
المستجد«. وحتى ال يجلس »عاطال عن  »كورونا 
بداياته  في  وكما  نفسه من جديد  وجد  العمل«، 
المدينة، من أجل  يوزع بطاقاته على تجار وسط 
أيضا،  له  بالنسبة  الحياة،  ألن  الفرص،  استطالع 

ليست سوى »بدايات جديدة على الدوام«.

طرابلس - وكاالت

● متاجر مدمرة جراء المعارك في جنوب العاصمة طرابلس

بعد انتهاء »حرب العاصمة«

عديد العقبات أمام األعمال الصغيرة في أنحاء ليبيا
تضم ليبيا مليوني موظف حكومي 

من أصل 6.6 مليون نسمة وتشكل 
رواتبهم 59% من ميزانية الدولة

مدير أمن أجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري لـ»الوسط«: 

غياب  عند  وليد  بني  في  الكهرباء  أزمة  تقف  لم 
اإلنارة بين الحين واآلخر، بل تعدت ذلك إلى سرقة 
كوابل وأسالك الشبكة التي أضحت ظاهرة منتشرة 
أسالك  أسعار  وارتفاع  السطو،  عمليات  لسهولة 
إلى انقطاع  النحاس في السوق السوداء، مما أدى 
المدينة،  ومناطق  أحياء  من  كبير  عدد  التيارعلى 
عن  فضاًل  أيام،  لعدة  ظالم  في  تعيش  وجعلها 
توقف عمل عدد من القطاعات الحكومية والجهات 
سكيب،  عبدالعظيم  المهندس  الخاصة.  والمحال 
سرقة  أن  يرى  وليد،  ببني  المقاهي  أحد  صاحب 
الكوابل الكهربائية داخل المدينة »ظاهرة سلبية 
يقوم بها ناس متخلفون سارقو مال عام، ال يهمهم 
كوابل وال أي شيء؛ مما يؤثر على المدينة ويرجعها 
ماتعانيه  على  مواطنيها  هموم  ويزيد  الخلف  إلى 

المدينة، خاصًة وليبيا عامة«.
إليقاف  حل  اليوجد  »لألمانة  سكيب:  ويضيف 
هؤالء المفسدين إال حل واحد فقط، وهو الضرب 
والجيش  والشرطة  األمن  وتفعيل  حديد  من  بيد 
األعراف  ألن  والدولة؛  المدينة  مستوى  على 
عليها  عفا  حلول  السن  كبار  وجلسات  االجتماعية 
الزمان. الضرب بيد من حديد هو الحل الوحيد في 
المتخلفين السراق يخافون وال يخجلون  ليبيا، ألن 
والسرعة  اإلنترنت  وعصر  الجديد  العالم  هذا  في 

وتغيير األفكار«.
طوزاد: »سرقة أسالك الكهرباء له التأثير السلبي 
الكبير؛ ألننا سندخل في ظالم تام، وستنهار الشبكة 
الماضية  السنوات  طيلة  منهارة  هي  مما  أكثر 
والالمباالة  والدمار  والحروب  فالسرقات  العجاف، 
من  تعاني  وجعلتها  الكهربائية  الشبكة  دمرت 
تؤثر  أصبحت  العاتية  الرياح  حتى  الظروف  أبسط 
وتصرف  فلكية  أرقامًا  الدولة  سيكلف  مما  عليها، 
جميع  وللعلم،  فقط،  القطاع  هذا  على  الميزانيات 

»سرقة األسالك« ظاهرة تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في بني وليد

الحكومات السابقة صرفت أرقامًا خيالية بالمليارات 
على قطاع الكهرباء ولم نجد شيئًا جديدًا على أرض 
الواقع حتى عمود إنارة جديد لم نشاهده، هنا أرجع 
لنقطة الصفر: السرقة من قبل المواطن والمسؤول 
في هذا القطاع، فالضرب بيد من حديد حل لجميع 

بشركة  المهندس  قال  جانبه،  من  األطراف«. 
الكهرباء في بني وليد، فتحي نصر: »الشركة تأثرت 
كثيرًا بعمليات السرقة التي ازدادت مؤخرًا في غياب 
الوازع الديني وغياب دور األسرة وضعف األمن الذي 
تعانيه بعض المناطق بالمدينة، ومعظم السرقات 
تتم في فترات الليل المتأخر وأثتاء عمليات التقنين، 
التي تعرف بطرح األحمال، ألن معظم األهالي في 
الوضع مناسبًا  بيوتهم اليخرجون، وبالتالي يكون 
»سرقة  نصر:  ويوضح  السرقة«.  لعمليات  تمامًا 
الفنيين  على  العبء  وزاد  كثيرًا،  أثرت  األسالك 
مما  لتبديله  نتوجه  الكابل  سرقة  فبعد  بالشركة، 
يكلف الشركة كثيرًا، ولذلك نطالب األهالي بحماية 
تلك المحطات واألسالك ومحاسبة السارقين وعدم 

التستر عليهم وتسليمهم للجهات القانونية«.
في السياق نفسه، يقول أستاذ االقتصاد بجامعة 
بني وليد، إمبارك الفقهي، إن سرقة األسالك بالطبع 

»ظاهرة سيئه جدًا أنهكت المدينة والمواطن من 
الحد  في  فالحل  واألعطال،  األحمال  طرح  ناحية 
القانون  غياب  في  جدًا  صعب  الظاهرة  هذه  من 
وعدم تفعيل دور النيابة العامة«. وأضاف الفقهي: 
»كما يقول المثل: )من آمن العقوبة أساء األدب(، 
فعمليات السرقة هذه من الناحية االقتصادية لها 
الخدمات  تعطيل  مثل  مباشر،  وغير  مباشر  تأثير 
والمنظومات  المؤسسات  بعض  مثل  األساسية 
النهر  مياه  وانقطاع  والجوازات  المصارف  مثل 
الصناعي؛ مما سبب عديد المشاكل، وفي حالة ما 
لم تفعل الجهات األمنية المختصة والنيابة ومعاقبة 

السارقين ستستمر العملية لألسف«.
عز الدين اللطفي، موظف بمصرف التجاري بني 
وليد، اعتبر سرقة األسالك »ظاهرة سلبية مضرة، 
لتعويض  اإلمكانات  وجود  لعدم  وخيمة  ونتائجها 
األسعار  ارتفاع  بسبب  األسالك  بتلك  الشركة 
والظروف التي تمر بها البالد في الوقت الراهن«. 
لن  الظاهرة  هذه  على  »القضاء  أن  اللطفي  ورأى 
أبناء  من  فهم  السارقين،  هؤالء  بمحاسبة  إال  يتم 
المدينة وضرورة وجود قوة تملك الدعم حتى تتم 
محاسبة وسجن هؤالء، شريطة عدم تدخل األعراف 
أثرت كثيرًا  السرقات  والقبيلة، ألن هذه  والمشايخ 
على االقتصاد الليبي، فضاًل عن تعطيل عمل جميع 

القطاعات والمصالح في المدينة«.
أما أستاذ كلية االقتصاد ببني وليد، عبدالمنعم 
يبدأ  الحل  أن  نظري  وجهة  »من  فيقول:  رمضان، 
في  األحمال  طرح  وساعات  موعد  ذكر  عدم  من 
اليوم، ألن هؤالء السارقين يغتنمون فرصة انقطاع 
فصلها«.  موعد  معرفتهم  خالل  من  الكهرباء 
ويضيف أن سرقة أسالك الكهرباء »أصبحت جريمة 
منظمة ليس في مدينة بني وليد فحسب، بل في 
»هناك  متابعًا:  الليبية«،  والمناطق  المدن  كافة 
حل آخر وهو استبدال أسالك النحاس بأنواع أخرى 
األسالك  مثل  جديد  من  وبيعها  سرقتها  اليمكن 

التي تستخدم في شبكة االتصاالت مثاًل«.

بني وليد - الصغير الحداد

● سرقة األسالك الكهربائية أزمة تضاعف مشكلة انقطاع التيار

● الدكتور امبارك الفقهي● عز الدين اللطفي

● انقطاع التيار الكهربائي نتيجة حتمية لسرقة األسالك

مواطنون يدعون إلى تفعيل دور األمن والنيابة العامة

قال مدير أمن أجدابيا، العقيد 
ونيس أحمد الشكري، إن الوضع 

األمني بالمدينة مستقر رغم 
اإلشاعات التي تردد خالف ذلك 

بين الحين واآلخر.
وأوضح الشكري في حوار مع 

»الوسط« أن األجهزة األمنية 
بالمدينة تتعاون فيما بينها 

لتحقيق الغاية والهدف المتمثل 
في توفير األمن واألمان 

للمواطنين، مشيدًا بدور جهاز 
مكافحة الظواهر السلبية 

والهدامة في أجدابيا.. وإلى 
● مدير أمن أجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكرينص الحوار:

أحد المواطنين: ال حل إليقاف 
هؤالء المفسدين إال الضرب 
بيد من حديد وتفعيل األمن
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وسط إجراءات وقائية لحماية المصوتين

ماراثون االنتخابات املحلية ينطلق في 6 بلديات مطلع أغسطس

ليبيا  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  خالل 
)مشروع دعم االنتخابات البلدية(«، حسب اللجنة.

فتح  موعد  اللجنة  أعلنت  الماضي،  مايو  وفي 
لعضوية  الترشح  في  الراغبين  أمام  الترشح  باب 
المجالس البلدية في ست بلديات، مشيرة إلى أن 
أول مجموعة من البلديات التي ستشهد انتخابات 
في  الحرب  بسبب  االقتراع  عمليات  فيها  تأجلت 

طرابلس التي بدأت في أبريل 2019.
المركزية  اللجنة  أشرفت   2019 العام  وخالل 
 22 انتخاب  على  البلدية  المجالس  النتخابات 
ووازن  ورقدالين  وزوارة  زلطن  بلديًا، هي:  مجلسًا 
والحوامد ونالوت والقلعة والرحيبات وباطن الجبل 
والرياينة ونسمة والشويرف وبراك والقرضة وإدري 
والغريفة  بيه  وبنت  وسبها  والبوانيس  الشاطئ 

وأوباري ووادي عتبة.

شروط االقتراع
المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة  وأكدت 
البلدية أن شروط التسجيل في االنتخابات، هي: أال 
يكون الشخص قد سبق له التسجيل في أي مركز 
من مراكز التسجيل األخرى، وأن يكون مقيمًا في 
نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل بها، وأن يكون 
السجل  منظومة  الوطني من  الرقم  على  متحصاًل 
يوم  في  عامًا   18 عن  عمره  يقل  وأال  المدني، 
المسجل متمتعًا  االقتراع، كما اشترطت أن يكون 
ما يمنعه من  لذلك، وال يوجد  القانونية  باألهلية 

ممارسه حق االقتراع.
في  المقيم  الشخص  تسجيل  يخص  وفيما 
إلى  اللجنة  فنوهت  بها،  مقيد  وغير  بلدية 
أقرب  إلى  شخصيًا  المواطن  يتوجه  أن  ضرورة 
األحوال  لمصلحة  تابع  محلية  شؤون  قسم 
الحصول  لطلب  بها  المقيم  بالمنطقة  المدنية 
)نموذج ش.م.5(  اإلقامة  محل  إثبات  إفادة  على 
هوية  وإثبات  الوطني  الرقم  بوثائق:  مصحوبًا 

القيد. ورقم 
محل  إثبات  إفادة  شخصيًا  المواطن  ويسلم 
المجلس  النتخاب  الفرعية  اللجنة  إلى  اإلقامة 
ورقم  هوية  وإثبات  الوطن  الرقم  بوثائق:  البلدي 
القيد ورقم الهاتف الشخصي؛ على أن تتم معالجة 
باللجنة  المختصين  طريق  عن  المواطن  طلب 
األحوال  ومصلحة  المركزية  واللجنة  الفرعية 
المدنية. وفي حال االنتهاء من المعالجة والتحقق 
على  نصية،  رسالة  المواطن  يتلقى  أهليته،  من 
رقم هاتفه، تعلمه بإمكانية التسجيل عبر الرسائل 
البلدي  المجلس  انتخابات  في  كناخب  النصية 

للبلدية المقيم بها.

نتيجة  الموعد لمدة أسبوع  لكن جرى تأجيل هذا 
مواصلة اتخاذ اإلجراءات الوقائية.

ملء  سيكون  اللجنة  أمام  الحقيقي  التحدي 
الذي  األمر  وهو  بالمصوتين،  االنتخابات  اللجان 
لزيادة  إنها وضعت خطة كاملة  اللجنة  تقول عنه 
لكيفية  لشرح  ندوات  عقد  تشمل  الناخبين  عدد 
المصوتين،  أعداد  زيادة  على  والحث  التصويت 
سواء في البلديات الست أو في المجموعات األخرى 
العام  نهاية  قبل  االنتخابات  فيها  ستقام  التي 

الجاري.
ولزيادة نسبة الناخبين في غات، كثفت اللجنة 
مع  سيما  ال  نشاطها،  من  البلدية  في  الفرعية 
وتبنت  التصويت،  على  حثهم  أجل  من  الشباب، 
من  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر  التوعية 
الفرعية  اللجنة  صفحة  عبر  المباشر  البث  خالل 
شريحة  ألكبر  للوصول  توعوية  فيديوهات  وإنتاج 
خاص  بشكل  اللجنة  واستهدفت  الشباب.  من 
لهم  وأكدت  عامًا،   30 إلى   18 من  السنية  الفئة 
البلدية  المجالس  انتخابات  في  المشاركة  أهمية 
وإعطاء  المكانية  التنمية  وتطوير  بلديتهم  »لبناء 
في  والمشاركة  ببلديتهم  ينهض  لمن  أصواتهم 

االنتخابات من خالل التسجيل كناخبين«.
االنتخابات في  إجراء  تاهية حتمية  ويوضح بن 
»كورونا«،  فيروس  انتشار  برغم  الراهن  الوقت 
انتهى  البلديات  من  مجموعة  وجود  إلى  بإشارته 
آخر  أن  خصوصًا  لمجالسها،  القانوني  الموعد 
 6 قبل  كان  المجالس  هذه  لتشكيل  انتخابات 

سنوات، أي في العام 2014.

المرشحون في مصراتة
بدورها، أعلنت اللجنة الفرعية النتخابات بلدية 
القوائم  وأسماء  عدد  الماضي،  اإلثنين  مصراتة، 
والمرشحين الفرديين عن كل فئة مرشحة لقيادة 
البلدية. وحسب رئيس اللجنة الفرعية لالنتخابات 
القوائم  عدد  فإن  أميمة،  الطيب  بالبلدية، 
إلى  إضافة  قائمة،  عشرة  خمس  هو  المترشحة 
عشرة مرشحين فرديين، منهم سبعة في فئة ذوي 

اإلعاقة أو »جرحى الحرب« وثالثة من فئة النساء.
اللجنة  قبل  من  التنسيق  تم  أميمة،  ووفق 
بالمجلس  »كورونا«  لمجابهة  العليا  اللجنة  مع 
الرئاسي، من أجل االستعداد لالستحقاق االنتخابي 
بالبلدية، والقيام بالبروتوكوالت الالزمة من أجل 
حاالت  تسجل  أن  دون  االنتخابية  العملية  سير 

إصابة بفيروس »كورونا«.
الدورة  عقدت  االنتخابات،  تأمين  ولضمان 
االنتخابي«  »األمن  مجال  في  األولى  التنشيطية 

وسط أجواء احترازية للوقاية من فيروس »كورونا 
النتخابات  المركزية  اللجنة  تجري  المستجد«، 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  البلدية،  المجالس 
التصويت في انتخابات ستة بلديات هي مصراتة 
خالل  وغات،  والقطرون  وتراغن  والشرقية  وككلة 
أوائل  في  أي  األضحى،  عيد  من  األول  األسبوع 
أغسطس المقبل، بينما ُأغلق باب الترشح في 25 

يونيو الماضي.
اإلجراءات  جميع  اتخاذها  على  اللجنة  وتشدد 
الوقائية الالزمة مع المصوتين وجميع المشاركين 
في العملية االنتخابية. وأوضح رئيس اللجنة سالم 
بن تاهية أن االنتخابات التي كان محددًا لها 25 
البلديات  وستكون  أسبوعًا،  تأجلت  الجاري،  يوليو 
الست هي المجموعة األولى من بين 6 مجموعات 
فيها  االنتخابات  سيقام  البلديات  من  عددًا  تضم 
أن  إلى  مشيرًا   ،)2020( الجاري  العام  نهاية  قبل 
خالل  بلديًا  مجلسًا  لـ38  انتخابيًا  برنامجًا  هناك 

العام 2020.
من  عدد  في  المقررة  االنتخابات  تجرَ  ولم 
البلديات في مارس الماضي نتيجة انتشار فيروس 
»كورونا«، وانتظار اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة، 
متواصلة  اإلجراءات  أن  أكد  الذي  تاهية  بن  وفق 
منذ العام الماضي إلتمام االنتخابات في البلديات 
الست، التي بلغ عدد قوائم الفئة العامة فيها 151 
قائمة، و134 مرشحًا عن ذوي االحتياجات الخاصة، 

و125 مرشحة عن فئة النساء.

إجراءات وقائية من »كورونا«
من  مجموعة  االنتخابات  هذه  على  وسيشرف 
الموظفين جرى تدريبهم للتعامل مع الناخبين في 
ظل انتشار فيروس »كورونا«، حسب رئيس اللجنة 
الذي أضاف: »نحتاج إلى تضمين البرنامج الوقائي 
الستقبال  مفصل  ودليل  الناخبين،  يخص  الذي 
اليدين  وتعقيم  الكمامات،  وتوزيع  الناخبين 
العملية  في  المشاركين  وجميع  المصوتين  على 

االنتخابية«.
الست  البلديات  انتخابات  في  ستعتمد  اللجنة 
على تجارب دول أخرى ُأجريت فيها انتخابات بلدية 
مع  بالتزامن  الماضية،  الفترة  خالل  رئاسية  أو 
انتشار فيروس »كورونا«، ال سيما كل من الواليات 
وفق  وأفريقية،  وآسيوية  أوروبية  ودول  المتحدة 
إجراءات  المقرر  من  كان  أنه  مؤكدًا  تاهية،  بن 
الجاري،  يوليو   25 في  الست  البلديات  انتخابات 

القاهرة - الوسط

●  ناخبة تدلي بصوتها في انتخابات بلدية سابقة

●  رئيس اللجنة المركزية النتخابات المجلس البلدية سالم بن تاهية●  صورة يستخدمها الداعون للمشاركة في االستحقاقات االنتخابية بليبيا

●  مشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في إحدى فعاليات اللجنة المركزية لالنتخابات البلدية●  مواطن يدلي بصوته في االنتخابات البلدية في وقت سابق●  ناخبة أمام صناديق االقتراع

البلدية  المجالس  النتخابات  المركزية  اللجنة 
إلعداد بروتوكول وقائي للعمليات االنتخابية.

لدى  الفرنسية  السفيرة  أعربت  جانبها،  من 
ليبيا، بياتريس لوفرابر دو هيلين، عن »سعادتها 
للجنة  المقدم  الدولي  الدعم  من  جزءًا  تكون  أن 
برئاسة  البلدية  المجالس  بانتخابات  المركزية 
الدكتور سالم بن تاهية، في مهمتها نحو تحقيق 
الديمقراطية على المستوى المحلي«، متطلعة إلى 
رؤية اللجنة وهي تجري هذا العام جولة جديدة من 

االنتخابات البلدية في جميع أنحاء ليبيا.
المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  الممثل  أما 
اإلنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو، فأكد أن البرنامج 
ديمقراطية  مؤسسات  لبناء  ليبيا  بدعم  ملتزم 
تلبية  أجل  من  االنتخابية  العمليات  وتحسين 
الديمقراطي  الحكم  في  مواطنيها  تطلعات 

والنهوض بالتنمية البشرية.

إيطالي دعم 
لدى  اإليطالي  السفير  تاهية  بن  التقى  كما 
في  الماضي،  األسبوع  بوتشينو،  جوزيبي  ليبيا 
بعدها  ليعلن  بطرابلس،  المركزية  اللجنة  مقر 
العام  خالل  بلديًا  مجلسًا   38 انتخاب  سيتم  أنه 
2020 ابتداًء من أغسطس المقبل. وجاء االجتماع 
المركزية وسبل  البرامج االنتخابية للجنة  لمتابعة 
دعمها، وتذليل الصعاب أمام تنفيد االستحقاقات 
االنتخابية، خصوصًا أن إيطاليا من الدول الداعمة 
للجنة المركزية في تنفيد برنامجها االنتخابي من 

التابعة  األمنية  للعمليات  العامة  اإلدارة  بمقر 
لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في طرابلس خالل 
بداية األسبوع الجاري، واستمرت على مدار يومين. 
عددًا  تستهدف  الدورة  إن  الداخلية  وزارة  وقالت 
من الضباط من مختلف مديريات األمن واإلدارة، 
االستعداد  إطار  في  تأتي  الدورة  أن  موضحة 
والمساهمة في تنظيم انتخابات المجالس البلدية 
في الفترة القريبة المقبلة، ولتوضيح واجبات رجل 
االنتخابية واإلجراءات  العملية  وأثناء  الشرطة قبل 
آمنة  أجواء  في  سيرها  لضمان  اتباعها  المطلوب 

وكذلك اإلجراءات الوقائية واالحترازية أثناء عملية 
وباء  خطر  من  الجميع  سالمة  لضمان  االنتخاب 

»كورونا«.

فرنسية مساهمة 
ودوليًا، أعلنت فرنسا زيادة مساهمتها في دعم 
مشروع االنتخابات المحلية لبرنامج األمم المتحدة 
دوالر(   156800( يورو   138500 بمبلغ  اإلنمائي 
لتعزيز الحكم الديمقراطي في جميع البلديات في 

ليبيا.
الديمقراطية  تعزيز  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 
تنظيم  خالل  من  ليبيا  في  واالستقرار  المحلية 
مصداقية،  وذات  سلمية  شاملة  محلية  انتخابات 
حسب  حديثًا،  المنتخبة  المحلية  المجالس  ودعم 
بيان للجنة المركزية النتخابات المجالس البلدية. 
االنتخابات  خبراء  فريق  قبل  من  المشروع  وينفذ 
إطار  في  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع 
لألمم  المتكاملة  االنتخابية  المساعدة  مشاريع 
للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  رعاية  تحت  المتحدة 

في ليبيا.
ومنذ العام 2018، تمكن البرنامج األممي من 
دعم اللجنة المركزية النتخابات المجالس البلدية 
إلى  باإلضافة  بلديًا،  مجلسًا   25 انتخاب  إدارة  في 
المنتخبة  المجالس  مع  التواصل  قدرات  تعزيز 
حديثًا للرفع من المشاركة الديمقراطية في جميع 
ليبيا،  وباء »كورونا« في  البالد. ومع تفشي  أنحاء 
اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  مشروع  يدعم 

حق التصويت لمن يبلغ 18 عاماً 
ويكون مقيما بنطاق الدائرة التي يقترع 
فيها بشرط أن يتمتع باألهلية القانونية

»صحة الوفاق« أمدت مركز معيتيقة لعالج 
المصابين  بسيارتي إسعاف ذاتيتي التعقيم 

لنقل الحاالت الحرجة إلى مركز العزل

مصراتة وككلة والشرقية وتراغن 
والقطرون وغات تشهد االنتخابات 

ضمن المجموعة األولى

فيروس  إصابات  عدد  تجاوز  مع  بالتزامن 
نحو  ووفاة  حالة،   1500 المستجد  »كورونا 
بلديات  واصلت  اإلصابة،  جراء  شخصًا   43
انتشار  تفشي  منع  إلى  الرامية  مساعيها  ليبيا 
تواجه  التي  التحديات  عديد  ظل  في  الوباء، 
كما  البالد،  أنحاء  عموم  في  الصحي  القطاع 
لتعزيز  األزمة  خط  على  المدني  المجتمع  دخل 

للفيروس. للتصدي  الحكومية  الجهود 
الوفاق،  بحكومة  الصحة  وزارة  وسلمت 
فيروس  مصابي  لعالج  معيتيقة  مركز  الثالثاء، 
ذاتيتي  إسعاف  سيارتي  بطرابلس،  »كورونا« 
مركز  إلى  الحرجة  الحاالت  لنقل  التعقيم، 
»كورونا  بفيروس  إصابتها  تأكيد  بعد  العزل 
متنقلة  عزل  غرف  إلى  إضافة  المستجد«، 
من  النوع  هذا  ويتميز  كاماًل.  تجهيزًا  ومجهزة 
المستوى،  عالية  بتجهيزات  اإلسعاف  سيارات 
الطبية  السيارات  أحدث  من  السيارتان  وتعد 
وهما  أخيرًا،  ليبيا  وصلت  التي  العالمية، 
كشف  وأجهزة  فلتر«،  »الهيبا  بتقنية  مزودتان 
والسكري،  الضغط  وقياس  صناعي  وتنفس 
العالمية،  الطبية  األجهزة  عديد  إلى  إضافة 

حسب بيان لوزارة الصحة.
إلى ذلك، كشف مدير مكتب وكيل عام وزارة 
سلمت  الوزارة  أن  محمود،  بن  محمود  الصحة، 
فيروس »كورونا«  لعالج مصابي  مركز معيتيقة 
كاماًل.  تجهيزًا  مجهزة  متنقلة  عزل  غرف  أيضًا 
استخدام  في  شرعت  الصحة  وزارة  إن  وقال 
الحاالت  لنقل  التعقيم  ذاتية  اإلسعاف  سيارات 
مراكز  إلى  »كورونا«  بفيروس  إصابتها  المؤكد 
اإلضافية  االحترازية  لإلجراءات  تنفيذًا  العزل، 

الوطنية. االستجابة  ضمن خطة 
بالتعاون  النجدة،  قسم  كلف  سرت،  وفي 
محال  إقفال  الجنائي،  للبحث  العامة  اإلدارة  مع 
الحالقة،  ومحال  والمطاعم،  النساء،  تزيين 
من  للوقاية  تهدف  احترازية  إجراءات  ضمن 

بالمدينة. الفيروس  انتشار  خطر 
جاء ذلك بناء على تعليمات صادرة من مدير 
لمكافحة  الرئيسية  اللجنة  رئيس  سرت،  أمن 

عطااهلل،  جمال  العميد  المدينة،  في  الوباء 
الذي قرر عدم فتح هذه المحال إال بعد مراجعة 

مديرية األمن بسرت.
إغالق ثالث  قرر عطاهلل  األسبوع،  وفي مطلع 
لمواجهة  بسرت  خاصة  إيوائية  طبية  مصحات 
وذلك  الفيروس،  النتشار  متوقعة  تداعيات  أي 
بالفيروس  مصابة  حالة  ظهور  خلفية  على 

قادمة من مدينة هون بالجفرة.
على  المدني  المجتمع  مؤسسات  ودخلت 
تراغن،  بلدية  شهدت  حيث  المواجهة،  خط 
بين  تضامنيًا  تنسيقيًا  اجتماعًا  اإلثنين، 
المجتمعية  والمؤسسات  الفعاليات  مختلف 
بمستشفى  االجتماعات  بصالة  المدينة،  في 
في  المهارات  نادي  من  بدعوة  وذلك  تراغن، 
لمجابهة  المجتمعية  المبادرات  ضمن  البلدية، 
الجماعي  العمل  انطالقًا من  فيروس »كورونا«، 
تسجيل  بعد  الوباء  انتشار  لمنع  معًا  والوقوف 
ارتفاع في عدد الحاالت المصابة داخل البلدية.
المجتمع  وناشطات  ناشطو  حضره  االجتماع 
األندية  ومندوبو  األحمر  والهالل  المدني 

األحياء  مجالس  تفعيل  تم  االجتماعي، 
من  للحد  التوعية  عملية  في  للمساهمة 
مخرجات  ضمن  االجتماعية،  المناسبات  إقامة 

االجتماع.
الحكومة  في  الصحة  وزير  وجه  جانبه،  من 
حالة  برفع  عقوب  سعد  الدكتور  الموقتة 
العامة  بالمستشفيات  والجاهزية  الطوارئ 
التخصصية  والمراكز  والقروية  والتعليمية 
»كورونا،  فيروس  لمجابهة  أقسامها،  بجميع 
والعيادات  الصحية  المراكز  فتح  إلى  إضافة 
لبرنامج  وفقًا  والمقيمين  للمواطنين  المجمعة، 

الجاري. للعام  الوزارة 
مديري  مع  موسع  اجتماع  في  عقوب  وأشاد 
الطبية،  بالكوادر  بالوزارة،  المختلفة  اإلدارات 
تسهيل  على  »تعمل  الصحة  وزارة  أن  مضيفًا 
والعالجية  الطبية  الخدمة  تقديم  سرعة 
والمساندة  الدعم  أنواع  وكافة  واإلسعافية 
اإلعالم  إدارة  بيان  حسب  المسلحة«،  للقوات 
التواصل  موقع  في  صفحتها  على  بالوزارة 

اإلثنين. »فيسبوك«،  االجتماعي 

فريق  عن  ومندوبون  والكشافة  الرياضية 
الرصد والفريق الطبي المصاحب له، وعدد من 
االجتماع  في  ونوقش  السكنية.  األحياء  ممثلي 
خالل  من  الوبائي  الوضع  لبحث  النقاط  أهم 
التحضيري  االجتماع  من  انبثقت  التي  الجهود 
الفرق  من  عدد  تشكيل  فيه  تم  كما  السابق، 
من  عدد  بإشراف  العمل  سير  خطة  وتقسيم 

والقائدات. القيادة 
تراغن  في  المواطن  التزام  عدم  ظل  وفي 
والتباعد  واالحترازية  الوقائية  باإلجراءات 

إجراء  الطوارئ  حالة  رفع  أن  عقوب  وأوضح 
احترازي، في ظل مجابهة الوباء، مؤكدًا تواصل 
الصحي،  القطاع  احتياجات  لتلبية  الوزارة  جهود 
ناقش  كما  تعترضها.  التي  المعوقات  رغم 
إعالن  متابعة  في  إجراءات  من  اتخاذه  تم  ما 
اإلدارات  بين  التعامل  وتسهيل  الطوارئ،  حالة 
تعيق  التي  العقبات  وبحث  والخارجية  الداخلية 
التواصل  أهمية  وتأكيد  الطبية،  المنشآت  عمل 

والوزارة. الصحية  المرافق  بين 
وكيل  الثالثاء،  تفقد،  نفسه،  السياق  في 
وزارة الصحة للشؤون الفنية بالحكومة الموقتة 
في  وكان  الطبي،  طبرق  مركز  الورفلي،  نوري 
استقباله مدير عام المركز الدكتور فرج عبداهلل 
الهندسية  اإلدارات  مديري  من  وعدد  الجالي، 
لجنة  ورئيس  والخدمات،  اإلدارية  والشؤون 
اإلعالمي  المكتب  وحسب  بالمركز.  العطاءات 
الصحة  وزارة  وكيل  فإن  الطبي  طبرق  لمركز 
خالل  وبحث  المركز،  بمدير  اجتماعًا  عقد 
التأهب  وحالة  الفنية  األقسام  جاهزية  االجتماع 
حالة  أي  مع  للتعامل  استعدادها  ومدى  لديها 

إلدارة  تفقدية  بجولة  الورفلي  قام  كما  طارئة. 
خاللها  واضطلع  والفنية،  الهندسية  الشؤون 
الموتى  وحافظة  بالمشرحة  العمل  سير  على 
وكل  المياه،  ومحطة  الطبي  األكسجين  ومحطة 

بالمركز. المنظومات 
زيارته  خالل  الصحة  وزارة  وكيل  وأثنى 
المساعدة،  والطبية  الطبية  األطقم  دور  على 
ومتابعته  منتظم  بشكل  العمل  وتسييرهم 
المركز  أقسام  داخل  للمرضى  الدقيقة 
عام  مدير  أكد  نفسه  الوقت  وفي  المختلفة. 
في  المركز  ودور  أهمية  الطبي  طبرق  مركز 
الجبل  إلى  امساعد  من  الممتدة  المنطقة 
األخضر. في سياق آخر، نظم مركز الرقابة على 
مخازن  على  تفتيش  جوالت  واألدوية  األغذية 
الصحة  بوزارة  الصيدلة  إلدارة  التابعة  األدوية 
في حكومة الوفاق، بمقرها في قاعدة طرابلس 
في  الغذائية  األسواق  إلى  إضافة  البحرية، 

بالعاصمة. جنزور  منطقة 
عدد  طرابلس  أمن  مديري  عناصر  ورافق 
الصيدلة،  مخازن  زيارتهم  في  المفتشين  من 
عدم  منها  مالحظات،  عدة  المفتشون  وسجل 
في  صغيرة،  غرف  في  إال  تكييف  أجهزة  وجود 
المخازن  عموم  في  الحرارة  درجة  تتراوح  حين 
المركز  بيان  مئوية، حسب  درجة  و37   35 بين 
االجتماعي  التواصل  موقع  في  صفحته  على 

األربعاء. »فيسبوك«، 
إلى  المخازن  افتقرت  ذلك،  إلى  وإضافة 
التهوية الجيدة، إضافة إلى عدم وجود شفاطات 
هواء أو أجهزة حساسات، كما أن األرضيات غير 
المفتشون  أعطى  وقد  للمواصفات،  مطابقة 
النصائح واإلرشادات الواجب اتباعها في مخازن 

عليها. للقائمين  األدوية 
بعض  الحملة  استهدفت  جنزور،  وفي 
إحداها  في  تسجل  لم  حيث  ية،  الغذائ سواق  االٔ
سوى مالحظة واحدة، وهي عدم وجود شهادات 
مجهولة  الغذائية  المواد  بعض  ووجود  صحية، 
النظافة  كانت  حين  في  والصالحية،  المصدر 
بحالة  جميعها  واإلضاءة  والتهوية  العامة 
غذائية  مواد  بين  الفصل  إلى  إضافة  جيدة، 
وحفظ  العرض  ثالجات  أن  كما  تنظيف،  ومواد 

تعمل بشكل سليم. الغذائية  المواد 

املجتمع املدني على خط مواجهة »كورونا«.. ومدن ليبية ترفع حالة الطوارئ لكبح الفيروس
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مشاورات سعودية حول اليمن تمهد لحكومة تمثل مصالح الرياض وأبوظبي
ومــشــاورات  اليمن،  في  ــاع  األوضـ مستقبل  عن 
تقرير  رأى  هناك،  ــور  األم تسيير  بشأن  الرياض 
نشره مركز »كارنيغي« للدراسات، الثالثاء، أن تلك 
ُأعلِن، إلى حل  المباحثات ال تسعي على، خالف ما 
النزاع القائم بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
المجلس  وبين  دولي،  باعتراف  تحظى  التي  هادي 
االنتقالي الجنوبي، بل إن الهدف منها هو تمهيد 
الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة تمثل على نحو 
أفضل مصالح أبو ظبي والرياض، من خالل تعيين 

وكالئهما فيها.
وأوضح التقرير الذي كتبه أحمد ناجي، وهو باحث 
األوســط«  للشرق  »كارنيغي  مركز  في  مقيم  غير 
اليمنية،  الشؤون  على  أبحاثه  وتتركز  بيروت،  في 
تسيطر  مناطق:  ثالث  إلى  اليوم  ينقسم  اليمن  أن 
»أنصار  جماعة  الشمال  في  األولــى  المنطقة  على 
باسم  أكثر  والمعروفة  إيران  من  المدعومة  اهلل«، 
حركة الحوثيين. أما المنطقة الثانية فهي في حوزة 
اإلمارات  من  المدعوم  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
في الجنوب، والحرس الجمهوري على طول الساحل 
الراحل  اليمني  الرئيس  الغربي، بقيادة نجل شقيق 
علي عبد اهلل صالح، وفق نص التقرير المنشور على 

موقع مركز »كارنيغي« على شبكة اإلنترنت.

هشة حكومة 
الشرقية  المحافظات  في  الثالثة  والمنطقة 
وهكذا،  الهشة.  هادي  حكومة  هيمنة  تحت  تقع 
النزاع، ال تواجه  أكثر من خمس سنوات من  وبعد 
الحكومة فقط الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء 
االنتقالي  المجلس  أيضًا  بل   ،2014 سبتمبر  في 
وأعلن  عــدن،  من  الحكومة  طرد  الــذي  الجنوبي 
ذلك،  إلى  يضاف   .2020 أبريل  في  الذاتي  الحكم 
محافظات  في  والهجينة  المحلية  الحكومة  صعود 
اسميًا  كانت  وإن  التي  وحضرموت،  ومأرب  شبوة 
المحلي  الحكم  أن منظومة  إال  تحت سلطة هادي، 
الحكومة  سلطة  لضعف  مؤشرًا  تعد  فيها  القوية 
المركزية.  ويقول التقرير: »منذ العام الماضي، نجح 
الحوثيون في التقدم على جبهات عدة، في البيضاء 

االنتقالي  المجلس  واصــل  كما  والجوف.  ومــأرب 
الجنوبي حربه ضد قوات الحكومة في أبين وتمكن 
أيضًا، في تطور آخر، من إحكام قبضته على جزيرة 
أن  من  الرغم  وعلى  يونيو.  ــر  أواخ في  سقطرى 
الخطوات التي اتخذها المجلس االنتقالي الجنوبي 
تتمتع  أنها  بدا  اإلمــارات،  من  كامل  بدعم  حظيت 
كلها  أنها حدثت  والسيما  السعودية،  بقبول  أيضًا 
بعد فترة وجيزة من زيارة عيدروس الزبيدي، رئيس 
كذلك،  الرياض.  إلى  الجنوبي،  االنتقالي  المجلس 
رفض السعوديون توفير الدعم للسلطات المحلية 
المجلس  قوات  تقدم  سهلوا  بل  ال  سقطرى،  في 

االنتقالي الجنوبي نحو حديبو، عاصمة سقطرى«.
تدخلت  التي  السعودية،  تبدو  »ال  قائاًل:  ويعلق 
في اليمن إلعادة حكومة هادي الشرعية إلى سدة 
الحكم في البالد، ملتزمة بهذا الهدف اآلن. فضعف 
وحلفاءها  خصومها  شجع  وتشتتها  هادي  حكومة 
الواقعة ضمن  األراضي  السيطرة على  آن على  في 
عاجزة  باتت  بينما  مؤسساتها،  وسلطات  سلطتها 
الواقعة اسميًا تحت  المناطق  العودة إلى  حتى عن 
سيطرتها، ناهيك عن األراضي التي خسرتها لصالح 

الحوثيين والمجلس االنتقالي الجنوبي«.

أسباب تفكك حكومة هادي
إلى  هادي  حكومة  تعانيه  الذي  التفكك  وأرجع 
الحكومة،  قيادة  وهن  أواًل،  اثنتين:  ديناميكيتين 
يقبعون  والمسؤولين  الوزراء  معظم  أن  إلى  نظرًا 
يجري  ما  مسؤولية  يتحملون  وال  المنفى،  في 
داخل اليمن. جل ما يفعله العديد منهم هو تبادل 
البعض.  بعضهم  على  الالئمة  وإلقاء  االتهامات 
وثانيًا: سيطرة السعودية على عملية صنع القرار في 
الماضية.  الثالث  السنوات  خالل  خاصة  الحكومة، 
إلى  اليمنيين  المسؤولين  من  بعضًا  دفع  وهذا 

عالقتهم  لطبيعة  رافضة  علنية  تصريحات  إطالق 
أبرز  إحــدى  السعودية.  تقوده  الــذي  التحالف  مع 
نقاط الخالف الرئيسية تمثلت في أنه كان البد من 
ويليه  االتفاق،  في  العسكري  للبعد  األولوية  إعطاء 
يدمج  أن  المفترض  من  وكــان  السياسي.  البعد 
المؤسسات  مع  قواته  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
العسكرية في حكومة هادي، لكن هذا لم يحصل. 
ضغوط  ممارسة  إلى  السعوديون  يعمد  واليوم، 
على الحكومة لتنفيذ الجانب السياسي من االتفاق 
الجنوبي.  االنتقالي  المجلس  مع  السلطة  وتقاسم 
رأس  على  يضع  السعودية  تقوده  الذي  فالتحالف 
أكثر  تكون  جــديــدة  حكومة  تشكيل  أولــويــاتــه 
في  يسمح،  قد  وهذا  وآرائــه.  تفكيره  مع  انسجامًا 
ضوء االنتقادات المتزايدة داخل مؤسسات حكومة 
الذين يقفون في وجه  هادي، باستبعاد األشخاص 

نهج التحالف الجديد.

جديدة حكومة  تشكيل 
من المرجح أن ينجم عن اتفاق الرياض تشكيل 
واإلمارات  السعودية  عليها  حكومة جديدة تسيطر 
بالكامل، األمر الذي سيضمن لهذه األخيرة نفوذها 
في الجنوب وعلى طول الساحل الغربي لليمن، من 

دون أن تلقى أي معارضة حكومية.
سيحافظ  للحكومة،  الجديد  الشريك  وباعتباره 
المصالح  على  الجنوبي  االنتقالي  المجلس 
قادرين  السعوديون  سيكون  بدورهم،  اإلماراتية. 
الجديدة  الحكومة  في  نفوذهم  استخدام  على 
مع  المفاوضات  خالل  مصالحهم  وضمان  لحماية 
االنفصاليين  إدخال  يؤدي  لن  ذلك،  مع  الحوثيين. 
الجنوبيين في الحكومة سوى إلى مفاقمة تفككها، 
االنتقالي  للمجلس  الرئيسي  الهدف  ألن  نظرًا 
الجنوب  انفصال  هو  أدبياته،  بحسب  الجنوبي، 
وبالتالي  موحدة،  دولة  مظلة  تحت  العمل  وليس 
جولة  وانــدالع  اإلخفاقات  مزيد  إلى  ذلك  سيؤدي 

جديدة من الصراع على األرض.
المطاف،  نهاية  »في  بقوله:  التقرير  ويختتم 
سيجد اليمنيون أنفسهم، جنوبًا وشمااًل، مع حكومة 
أولويتها  حكومة  معاناتهم:  عن  البعد  كل  بعيدة 
وليس  داعميها،  مصالح  عن  الدفاع  هي  الرئيسية 

معالجة هموم ومعاناة من يفترض أنها تمثلهم«.

بيروت - وكاالت

تحالف حقوقي في لبنان للدفاع عن حرية التعبير

إثر »حملة قمع« و»اعتداءات« شنتها السلطات 
خصوصًا بعد التظاهرات الحاشدة منذ أشهر ضد 
الطبقة الحاكمة برمتها، أعلنت منظمات حقوقية 
دولية ومحلية، اإلثنين، تشكيل تحالف للدفاع عن 

حرية التعبير في لبنان.
التعبير  حرية  عن  الدفاع  »تحالف  ويضم 
الدولية«  »العفو  بينها  منظمة   14 لبنان«  في 
و»هيومن رايتس ووتش« و»المفكرة القانونية« 
و»مؤسسة سمير قصير«، والهدف منه »الوقوف 
حرية  لقمع  اللبنانية  السلطات  محاوالت  بوجه 

التعبير والرأي«، وفق »فرانس برس«.
صحفي:  مؤتمر  في  المنظمات  تلك  وقالت 
االحتياجات  تأمين  لبنان عن  »تقاعس سياسيو 
ممارساتهم  وأهدرت  للمواطنين،  األساسية 
العامة،  األموال  من  الدوالرات  مليارات  الفاسدة 
مطالب  تجاه  بمسؤولية  العمل  عن  وبداًل 
المتظاهرين والتوجه إلى المساءلة والمحاسبة، 
الذين  الناس  على  قمع  حملة  السلطات  تشن 
حق  وجه  على  وينتقدون  الفساد  يفضحون 

اإلخفاقات الملحوظة للسلطة«.
قولها،  وفق  المنظمات،  تلك  ووثقت 
حرية  على  االعتداءات  عدد  في  مقلقًا  »ارتفاعًا 
العام  والرأي« منذ تظاهرات خرجت في  التعبير 
ثم  البالد  في  نفايات  أزمة  على  احتجاجًا   2015
الشعبية  التظاهرات  انطالق  مع  »تصاعدت« 

غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية في أكتوبر 
2019. وتحدثت المنظمات عن إجراءات اتخذتها 
الجمهورية،  رئيس  منتقدي  لمالحقة  السلطات 
إذ أن النائب العام التمييزي كلف الشهر الماضي 
قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق لتحديد 
تطال  وصوراً  تدوينات  نشروا  أشخاص  هوية 
النيابة  من  وطلب  الجمهورية.  رئاسة  مقام 
العامة التمييزية مالحقتهم »بجرم القدح والذم 

والتحقير«.
وأضافت المنظمات »رغم أن لبنان يعتبر من 
تلجأ  العربية،  المنطقة  األكثر حرية في  البلدان 
النفوذ،  ذات  والسياسية  الدينية  الشخصيات 
التي  القوانين  استخدام  إلى  متزايد،  بشكل 
تجرم القدح والذم كأداة لالنتقام من منتقديها 
وقمعهم«، مشيرة بشكل خاص إلى »استهداف 
بالفساد  اتهامات  يوجهون  الذين  األشخاص 
وينتقدون الوضع االقتصادي والسياسي المتدهور 
في البالد«. وأوضحت آية مجذوب، باحثة لبنان 
استدعاء  تم  أنه  ووتش«،  رايتس  »هيومن  في 
خلفية  على  أكتوبر  منذ  األقل  على  شخصًا   60
االجتماعي«.  التواصل  وسائل  على  »تعليقات 
وأضافت: »يخلق هذا األمر جوًا من التخويف في 
لبنان حيث يشعر الناس بأنهم غير قادرين على 

التعبير عما يخطر في بالهم«.
أعمال  الماضي  الشهر  االحتجاجات  وتخللت 
وردت  ومصارف.  محال  واجهات  وتكسير  شغب 
للدموع  المسيل  الغاز  باستخدام  األمنية  القوى 

والرصااص المطاطي.

بيروت - وكاالت

●  صدامات بين األمن ومحتجين خالل مظاهرات بيروت ضد تردي األوضاع االقتصادية

● مسلحون من المتمردين الحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء

الرئيس قيس سعيد يرفض مقترحًا من »النهضة« لتعديل حكومي: »أضغاث أحالم«
تشهد  التي  الجنوب  مناطق  في  خصوصًا 

وظائف. بتأمين  تطالب  متواصلة  احتجاجات 
اإلسالمية  المرجعية  ذو  »النهضة«  وحزب 
من  نائبًا   54( عددًا  البرلمانية  الكتل  أكبر  هو 
شركائه  قبل  من  صعوبات  ويواجه   )217 أصل 
بينها  أحزاب  وشرعت  الحكومي.  االئتالف  في 
في  الديمقراطي«  و»التيار  الشعب«  »حركة 
لسحب  عريضة  أجل  من  النواب  توقيعات  جمع 
الذي  الغنوشي  راشد  البرلمان  رئيس  الثقة من 

البرلمان. أعمال  تسييره  لسوء  ينتقدونه 
التونسي  البرلمان  في  العضوة  ودعت 
قريش،  عواطف  الحر،  الدستوري  الحزب  عن 
راشد  الثقة من  تأييد مسعى سحب  إلى  النواب 
اإلرهاب.  بتأييد  الحزب  يتهمه  الذي  الغنوشي، 
نيوز  لـ»سكاي  حديث  في  قريش  وأكدت 
على  تهديدًا  »يشكل  الغنوشي  أن  عربية«، 

أمن تونس«.
سحب  إلى  النواب  ندعو  »نحن  وقالت: 
يترأس  الذي  لإلخوان  العام  المرشد  من  الثقة 
على  قوميًا  خطرًا  أصبح  ألنه  البرلمان،  هذا 
رئيسة  ووجهت  خارجه«.  وعلى  البرلمان 
مرارًا  موسي،  عبير  الحر،  الدستوري  الحزب 
فتح  أنه  مؤكدة  للغنوشي،  الذعة  انتقادات 
وأحد  باإلرهاب،  متهم  دخول  أمام  المجال 
إلى  »النهضة«،  لحزب  حليفة  كتلة  أعضاء 

البرلمان. داخل 
الشخص  فإن  التونسي،  الحزب  وبحسب 
البرهومي،  حافظ  هو  الدخول،  من  الممنوع 
وهو  الكرامة،  كتلة  ائتالف  رئيس  ضيوف  أحد 
االرهابي،  »داعش«  تنظيم  مع  بالعالقة  متهم 
التونسي  الشباب  تسفير  عن  وبالمسؤولية 
هذا  ويأتي  العربي.  العالم  في  التوتر  بؤر  إلى 
بحق  اإلرهابية  التهديدات  تصاعد  مع  التحرك 
التي  موسى،  عبير  غرار،  على  النواب  من  عدد 
من  لالغتيال  معرضة  أنها  مرة  من  أكثر  أكدت 

الجماعات اإلرهابية. قبل عدد من 

لمشهد  التأثيث  »في  مواصلة  المصالح 
يصب  الذي  السياسي  التوظيف  وفي  مأزوم، 
رئيس  واعتبر  الضيقة«.  الحزبية  مصالحها  في 
صارخًا...  »انتهاكًا  النهضة  قرار  الحكومة 

باالستقرار«. واستخفافًا 
قاطع  رفض  عن  التونسي  الرئيس  عبر  كما 
للرأي  »مغالطات  واعتبرها  المفاوضات،  لهذه 
رئاسة  نشرته  تصريح  في  سعيد  وقال  العام«. 
الحكومة  رئيس  مع  جمعه  لقاء  إثر  الجمهورية 
العام  لالتحاد  العام  واألمين  الفخفاخ  إلياس 
»لن  الطبوبي:  الدين  نور  للشغل  التونسي 
كامل  الحكومة  رئيس  دام  ما  مشاورات  تحصل 
الئحة  توجيه  تم  أو  استقال  إن  الصالحيات. 
للرئيس  يمكن  الوقت  ذلك  في  ضده،  لوم 
وجود  ال  ذلك  دون  بمشاورات،  يقوم  أن 

لمشاورات«.
هراء  تداوله  يتم  »ما  أن  سعيد  واعتبر 
قرار  أن  الهاروني  وأوضح  أحالم«.  وأضغاث 
جاء  الحزب،  داخل  العليا  السلطة  وهو  الشورى 
بالغنوشي  التونسي  الرئيس  جمع  لقاء  إثر 
التشاور  لضرورة  »باإليجابي  اللقاء  ووصف 
عن  الحزب  يفصح  ولم  األزمة«.  من  للخروج 
الثقة  سحب  لجهة  سواء  مقترحاته  مضمون 

أو دعوته لالستقالة. الفخفاخ  من 
بعد  تناقش  »لم  النهضة  أن  الهاروني  وأكد 
سيكون  فهذا  والخيارات  الدستورية  الحلول 

للمشاورات«. نتيجة 
الفائت  مارس  مطلع  منصبه  الفخفاخ  وتولى 
رفض  بعدما  لحكومته  الثقة  البرلمان  ومنح 
الجملي  الحبيب  ترشيح  »النهضة«  مقترح 
أزمة  البالد  وشهدت  للمنصب.  وفريقه 
نتيجة  أنها  مراقبون  قدر  العام  مطلع  سياسية 
 2019 أكتوبر  التي جرت في  النياية  االنتخابات 

ومنقسم. برلمان مشتت  منها  وانبثق 
مع  البالد  في  السياسية  األزمة  وتتزامن 
االجتماعي  والتوتر  االحتقان  منسوب  ارتفاع 

منتصف  الفخفاخ  صرح  منذ  تونس  في  العام 
خاصة  شركة  في  أسهمًا  يملك  بأنه  يونيو 
وقد  النفايات،  تدوير  إعادة  مجال  في  تنشط 
وبين  الدولة.  مع  استثماريًا  عقدًا  وقعت 
إلحداث  »النهضة«  دعوة  تعليل  أن  الفخفاخ 
تضارب  بقضية  الحكومي  المشهد  في  تغيير 

التصعيد  لمزيد  مرشحًا  يبدو  موقف  في 
رئيس  أعلن  التونسي،  السياسي  بالمشهد 
مساء  الفخفاخ  إلياس  التونسي  الحكومة 
سيكشف  وزاري  تعديل  إجراء  قرر  أنه  اإلثنين 
التي  الدعوة  بذلك  رافضًا  أيام،  خالل  عنه 
مشاورات  إلجراء  »النهضة«  حزب  وجهها 
بديل«،  سياسي  »مشهد  أجل  من  سياسية 
لرئيس  وُجهت  مصالح  بتضارب  اتهامات  إثر 
رئيس  أيضًا  رفضه  طلب  وهو  الوزراء، 

سعيد. قيس  الجمهورية 
تحوير  إجراء  »قررت  بيان:  في  الفخفاخ  وقال 
العليا  والمصلحة  يتناسب  الحكومة  تركيبة  في 
القليلة  األيام  خالل  إعالنه  سيتم  للوطن 

»فرانس برس«. المقبلة«، بحسب 
الكريم  عبد  الشورى،  مجلس  رئيس  وكان 
حزب  إن  سابق  وقت  في  قال  الهاروني، 
الحركة  رئيس  الغنوشي  راشد  »كلف  النهضة 
الجمهورية واألحزاب  إجراء مشاورات مع رئيس 
حكومي  مشهد  حول  لالتفاق  والمنظمات 
صحفي  مؤتمر  في  الهاروني  وعلل  بديل«. 
تأزم  من  الخروج  يمكن  »ال  بقوله:  القرار 
جدًا  الخطير  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع 
واتهامات  شبهات  رئيسها  تالحق  بحكومة 

المصالح«. بتضارب  تتعلق 
الفخفاخ  بين  السياسية  األزمة  وتزداد 
خمسة  بعد  تمر  ولم  احتدامًا  و»النهضة« 

العمل. الحكومة في  أشهر منذ انطالق 
اتهامات  يونيو  نهاية  في  الفخفاخ  ونفى 
فيها  يملك  شركة  بانتفاع  إليه  وُجهت 
في  كان  فيما  الدولة  مع  بعقد  حصصًا 
»التخلي«  نفسه  الوقت  في  وأعلن  السلطة، 
وبدأ  الشركة.  تلك  في  المساهمة  عن 
الرأي  لدى  واسع  باهتمام  يحظى  الموضوع 

تونس - وكاالت

● الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ واألمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي

● رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

حمالت حزبية تجمع توقيعات 
من النواب لسحب الثقة من 

رئيس البرلمان راشد الغنوشي

ينقسم اليمن اليوم إلى ثالث مناطق: 
الحوثيون شماالً.. والمجلس االنتقالي 

جنوباً.. وحكومة هادي شرقاً

تقرير لمركز »كارنيغي«:

أزمة سياسية محتدمة في تونس

ال تبدو األخبار التي يحملها وباء فيروس »كورونا 
بعض  توجد  حيث  تمامًا،  سيئة  المستجد«، 
القطاعات المهنية في عديد البلدان استفادت من 
قرارات  اتخاذ  إلى  السلطات  اضطرت  التي  األزمة 

إغالق مع دول الجوار.
تلك  أبرز  من  واحد  العراق  في  الزراعة  قطاع 
القطاعات التي استفادت من األوضاع التي فرضها 
العراقي أحمد محسن كيسًا  الوباء. يحمل المزارع 
ويجمع البطيخ مع شقيقه وأبنائه من مزرعتهم في 
بوفرة  لطرحها  بغداد،  جنوب  الديوانية،  محافظة 
اإليرانية  البضائع  عنها  تغيب  التي  السوق  في 
جراء  الحدودية،  المنافذ  إغالق  بفعل  والتركية 

فيروس »كوفيد19-«.
32 منفذًا حدوديًا مع  العراق أكثر من  ويمتلك 
والتركي  اإليراني  الجانب  على  منها  الجوار،  دول 
وسورية واألردن، ولكن المنافذ والبضاعة اإليرانية 
كانت هي األقل سعرًا واألكثر انتشارًا في األسواق 
كبيرة  خسائر  إلى  أدت  التي  العراقية،  المحلية 

للبضائع المحلية، وفق »فرانس برس«.
إيرادات  على  سكانه  ثلث  يعيش  بلد  وفي 
الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 % من االحتياجات 
الغذائية. يقول محسن، وهو مهندس زراعي يبلغ 

إغالق حدود العراق مع جيرانه بسبب »كورونا« ينعش زراعة مواطنيه
باءت  العراق  في  »الزراعة  إن  عامًا،   32 العمر  من 
خالل  العراقيين  للمزارعين  والخسارة  بالفشل 
من  الدعم«  انعدام  بسبب  الماضية  السنوات 
فإن  الحدود،  من  اآلخر  الجانب  على  أما  الدولة. 
دوالر،  مليارات  ثالثة  بنحو  أرباحًا  تحقق  إيران 
تصدير  طريق  عن  سنويًا،  مليار   2.2 وتركيا 
العراق. لكن مع  إلى  والغذائية  الزراعية  المنتجات 
السلطات  على  كان  »كوفيد19-«،  وباء  تفشي 
إغالق الحدود. لذا، يشير محسن إلى أن الحكومة 
»كانت مجبرة وليس دعمًا للفالح. وهذا ما جعلنا 
العراقي يستطيع أن  المزارع  أمام تحدٍ إلثبات أن 

يوفر السلة الغذائية للعائلة العراقية«.

الدولة سيطرة 
التي  الديوانية،  بمحافظة  عفك  مدينة  وتمتاز 
الرائحة  ذات  البطيخ  بزراعة  محسن،  منها  يتحدر 
»شوجي  باسم  العراق  في  ويعرف  الجيد،  والطعم 
عفك«، الذي يسوق إلى جميع المحافظات العراقية 
بآالف األطنان يوميًا خالل الصيف. وتعد محافظة 
االكتفاء  وحققت  الزراعية،  المدن  من  الديوانية 
الحنطة  من  االستراتيجية  للمحاصيل  الذاتي 
وتتميز  الحالي،  الزراعي  الموسم  خالل  والشعير 
بزراعة أرز »العنبر«، الذي يعد من أجود أنواع األرز 
أو الحرجية في  الزراعية  المناطق  العالم. لكن  في 
فقط.  هكتار  مليون   9.3 سوى  تشكل  ال  العراق، 

وهي مساحة قليلة مقارنة بإيران مع 45.9 مليون 
ويكشف  هكتار.  مليون   13.9 سورية  أو  هكتار، 
في  العراقية  الفالحية  الجمعيات  اتحاد  رئيس 
أنه  برس«  لـ»فرانس  كشاش  محمد  الديوانية 
منذ  األولى  للمرة  العراق  تمكن   2020 العام  في 

زمن، من تحقيق اكتفاء ذاتي في 28 منتجًا. فعلى 
مليونًا   11 من  البيض  إنتاج  ارتفع  المثال،  سبيل 
أبريل ومايو ويونيو،  17 مليونًا في  إلى  يناير  في 
محسن،  عن  ببعيد  وليس  الزراعة.  لوزارة  وفقًا 
هذا  الحدود  غلق  »إن  شعير:  هاني  المزارع  يقول 

الموسم وفر فرصة ذهبية للفالح العراقي بتسويق 
كالبطيخ  والفواكه  الخضار  من  المحلي«  المنتج 
وغيرها.  والطماطم  والخيار  والباذنجان  والشمام 
أمورًا  بل  الكثير،  الدولة  من  نطلب  »ال  ويضيف: 
المحلي  والمنتوج  الزراعية  العملية  لدعم  بسيطة 
الذي يعد أجود من المستورد وأقل سعرًا« بسبب 

انعدام المنافسة.
فرض  إعادة  السلطات  قررت  المغرب،  وإلى 
شمال  طنجة  مدينة  في  الصحي  العزل  تدابير 
بؤر  تسجيل  »عقب  اإلثنين  من  اعتبارًا  المملكة 
بحسب  بالمدينة«،  )كوفيد19-(  لوباء  جديدة 
توسيع  »تقرر  البيان:  وقال  الداخلية.  لوزارة  بيان 
واإلجراءات  بالقيود  المستهدف  الجغرافي  المجال 
المشددة )...( ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة 
13 يوليو«، بعدما  ابتداًء من يوم اإلثنين  طنجة، 
في  أحياء  على  اإلثنين  األحد  ليل  فرضها  أعلن 
من  المراقبة  »تشديد  القيود  وتشمل  المدينة. 
مالزمة  على  والمواطنين  المواطنات  حث  أجل 
القصوى،  للضرورة  إال  الخروج  وعدم  منازلهم 
حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة 
طنجة باستصدار رخصة للتنقل االستثنائي مسلمة 
وتشمل  البيان.  بحسب  المحلية«،  السلطة  من 
تعد  التي  المدينة،  وإلى  من  السفر  تعليق  كذلك 
الحافالت  عبر  المملكة،  في  اقتصادي  قطب  ثاني 
والقاعات  العمومية  الحمامات  وإغالق  والقطارات، 

العامة  والفضاءات  والمقاهي  الرياضية  والمالعب 
والمراكز التجارية. وأوضح البيان أن »تخفيف هذه 
الوبائية  الوضعية  بتطور  مرتبطا  يبقى  التدابير 
بهذه المدينة«. وفرضت المغرب حجرًا صحيًا على 
النتشار  للتصدي  مارس  من  ابتداًء  أراضيها  كافة 
الوباء خفف على مرحلتين في يونيو. لكن إجراءات 
التي  المدن  بعض  في  استمرت  الصحي  العزل 
سجلت فيها بؤر مهنية في حقول للفراولة )شمال 
غرب( وفي مصانع لتعليب السمك في مدينة آسفي 
)جنوب غرب(. وفاقت حصيلة اإلصابات بالفيروس 
20 % منها في طنجة  نحو  ألفًا و800 سجلت   15

ونواحيها، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اإلثنين.
تمديد  المنصرم،  األسبوع  السلطات،  وقررت 
العمل بحال الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس، 
التي تتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة انتشار 
الفيروس. وال يزال وضع الكمامات الواقية إلزاميًا 
عقوبات  طائلة  تحت  المملكة  أراضي  كافة  في 
»توسيع  على  الحكومة  وتراهن  للمخالفين. 
داخل  أقصى درجة ممكنة  إلى  المخبرية  التحاليل 
الصحة  وزير  أوضح  ما  وفق  اإلنتاجية«،  القطاعات 

خالد آيت الطالب في وقت سابق.
فتح  إعادة  من  اإلغالق  إجراءات  تخفيف  ومكن 
األلعاب  وصاالت  والفنادق  والمطاعم  المقاهي 
الداخلية  السياحة  استئناف  وكذلك  الرياضية 

والتنقل بين المدن

بغداد- طنجة - وكاالت

● تعقيم باب منزل في أحد شوارع مدينة آسفي جنوب المغرب

تمديد الطوارئ الصحية في المغرب
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الصربي  الزعيم  إلــى  ــارة  إش في  ميلوسيفيتش«، 
وبعد  بــه.  يفخر  ذلــك شــيء  إن  قــال  لكنه  الــراحــل، 
مسؤولي  من  عدد  دين  الدامية،  التسعينات  حروب 
وتوفي  حــرب.  بجرائم  الصربية  والشرطة  الجيش 
بانتظار  الهــاي  في  اعتقاله  خــال  ميلوسيفيتش 
كوسوفو«  تحرير  »جيش  متمردي  لكن  محاكمته. 
انتقامية  هجمات  بتنسيق  أيضا  اتهامات  يواجهون 
المنطقة  في  أخرى  عرقية  ومجموعات  الصرب  على 
خال الحرب وبعدها. وتشمل االتهامات التي وجهت 
السابق  المتمرد  فيسيلي،  قدري  الماضي  األسبوع 

والرئيس الحالي لحزب كوسوفو الديمقراطي.
يستعد  تاجي  كان  فيما  االتهامات  إعــان  وجــاء 
مع  مباحثات  إلجــراء  المتحدة  الواليات  إلى  للسفر 
األحد  إلى  تأجيله  تم  اللقاء  لكن  صرب،  مسؤولين 
المدعي  وقال  بروكسل.  في  يعقد  أن  على  المقبل، 
العام في الهاي إنهم أعلنوا الئحة االتهام علنا قبل 
أن يقرها قاض بسبب »الجهود المتكررة التي بذلها 
هاشم تاجي وقدري فيسيلي لعرقلة وتقويض عمل 

المحكمة الخاصة بكوسوفو«.

السابق.  الصربي  اإلقليم  كوسوفو،  من  االنسحاب 
وشغل تاجي رئاسة وزراء البلد األوروبي الصغير قبل 
أن يتولى رئاسته العام 2016، وشارك خال السنوات 
مع  العاقات  لتطبيع  الرامية  المباحثات  في  األخيرة 
صربيا، التي ال تعترف باستقال كوسوفو الذي أعلن 
العام 2008. وقال قبل دخول مقر المحكمة الشديد 
للغاية«.  فخور  أنا  نجاح.  قصة  »كوسوفو  الحراسة 
وتابع: »أومن بالسام من خال المصالحة والعدالة. 

أومن بالحوار والعاقات مع كل األمم«.
على  الحصول  هو  ــاده  ب »هــدف«  أن  وأضــاف 
األطلسي،  شمال  وحلف  ــي  األوروب االتحاد  عضوية 
وسيقرر  المتحدة«.  الواليات  مع  دائمة  و»صداقة 
في  ستمضي  المحكمة  كانت  إذا  ما  الحقا  قــاض 
نفوذا  السياسيين  أكثر  لتاجي،  رسمي  اتهام  توجيه 
إنه  سابق  وقت  في  قال  تاجي  وكان  كوسوفو.  في 
مؤكدا  بحقه،  االتهامات  تأكيد  تم  إذا  سيستقيل 
الــى الهــاي:  التوجه  ــريء. وصــرح األحــد قبل  أنــه ب
كانت  و»كوسوفو  وعادلة«  نظيفة  كانت  »حربنا 
سلوبودان  قوانين  انتهكنا  »نعم  وأوضح:  ضحية«. 

ما حلمت وحاربت من أجله، كوسوفو حرة ومستقلة 
العرق  متعدد  ومجتمع  متساوية  حقوق  على  قائمة 
لمواجهة  مستعد  »أنــا  وتابع:  القانون«.  وسيادة 
وأسرتي  ابني  أجــل  من  والنجاح  الجديد  التحدي 
كتابة  ــادة  إع يستطيع  أحد  ال   )..( وبلدي  وشعبي 
التاريخ. هذا ثمن الحرية«. وانتظر عشرات من أنصاره 
اسمه  ومرددين  كوسوفو  بأعام  ملوحين  وصوله 
الرد  المحكمة  باسم  متحدث  ورفض  عال.  بصوت 
وسبق  االستجواب.  جلسة  تفاصيل  عن  سؤال  على 
تحرير  »جيش  في  تاجي  زمــاء  من  عدد  خضع  أن 

كوسوفو« لاستجواب في القضية ذاتها.

والعدالة« »المصالحة 
وبين عامي 1998 و1999، أسفرت حرب كوسوفو 
بين االنفصاليين األلبان والقوات الصربية عن أكثر 
من 13 ألف قتيل، منهم نحو 11 ألف كوسوفي ألباني 

وألفي صربي.
وانتهت هذه الحرب الدامية فقط حين شن حلف 
على  الصرب  أجبرت  جوية  حملة  األطلسي  شمال 

كوسوفو  رئيس  وصل  حرب،  جرائم  بارتكاب  متهما 
هاشم تاجي اإلثنين إلى الهاي، لكنه أكد أن ال أحد 
»يستطيع إعادة كتابة التاريخ« حول دوره في النزاع 

مع صربيا أواخر تسعينات القرن المنصرم.
بكوسوفو  الخاصة  المحكمة  عام  مدعي  وأعلن 
وآخرين  تاجي  أن  يونيو،  نهاية  ــاي،  اله ومقرها 
اإلنسانية  ضد  جرائم  بـ»ارتكاب  خصوصا  متهمون 
عامي  بين  صربيا  مع  النزاع  خال  حــرب«،  وجرائم 

1998 و1999، وفق »فرانس برس«.

100 واقعة قتل
»بالمسؤولية  اتهامات  عاما«   52« تاجي  ويواجه 
إلى  باإلضافة  قتل«،  واقعة   100 نحو  عن  الجنائية 
قيادته  خال  الصرب  بحق  بالعنف  أخرى  اتهامات 
الصحفيين  تاجي  وأبلغ  كوسوفو«.  تحرير  »جيش 
● صورة رئيس كوسوفو هاشم تاجي ورئيس البرلمان السابق قدري فاسيلي على واجهة فندق في بريشتيناخارج مقر المحكمة في الهاي: »أنا هنا اليوم محترم 

مخاوف من »أسوأ السيناريوهات« في بريطانيا

»كورونا« يعيد فرض القيود في عديد املدن حول العالم.. وتحذير جديد من »الصحة العاملية«

لدى وصوله إلى املحاكمة.. رئيس كوسوفو املتهم بارتكاب جرائم حرب: أنا فخور للغاية

القرار  وشمل  الحيوانات.  وحدائق  السينما  دور 
صاالت  فيها  بما  والشركات  الكنائس  أيضًا 
وصالونات  التسوق  ومراكز  الرياضية  التمارين 
التي  األساسية  غير  واألعمال  الشعر  تصفيف 
من  ثاثين  فــي  مغلقة  قــاعــات  فــي  تــجــرى 
المقاطعات األكثر تضررًا بالوباء، ال سيما لوس 

أنجليس.
ألف   600 يعود  لن  أنجليس،  لــوس  وفــي 
إلى صفوفهم في منتصف أغسطس كما  تلميذ 
دراسية  حصصًا  سيحضرون  لكنهم  مخطط  هو 

الصحي. الوضع  اإلنترنت حتى يتحسن  عبر 

السيطرة خرج عن 
مثل  وغربها،  المتحدة  الواليات  جنوب  وعبر 
تكساس وفلوريدا اللتين تشهدان أيضًا ارتفاعًا 
»كوفيد19-«،  بوباء  اإلصابات  عدد  في  حادًا 
يخطط المسؤولون المحليون للذهاب أبعد من 
العزل  إجراءات  فرض  بإعادة  قرار  وإصدار  ذلك 
السلطات  مختلف  بين  السياسية  الخافات  لكن 
استجابة موحدة ومتماسكة في  القضائية تمنع 

الفيروس. وجه 
من جانبه، أبقى الرئيس دونالد ترامب على 
االختبارات  ازدادت  »كلما  اإلثنين،  وقال،  رأيه 

المكتشفة. اإلصابات«  ازدادت 
فرانسيس  ميامي،  بلدية  رئيس  واعتبر 
الضروري  أنه من  أيضًا جمهوري،  سواريز، وهو 
الصحي،  الحجر  تدابير  إلى  العودة  في  التفكير 

قائًا إن الوباء »خرج عن السيطرة«.
الكاريبي  ومنطقة  الاتينية  أميركا  وأصبحت 
بوباء  تضررًا  العالم  في  المناطق  أكثر  ثاني 
أكثر  تسجيل  مع  ــا،  أوروب خلف  »كوفيد19-« 
تجاوزت  وبالتالي  اإلثنين،  وفاة،   144840 من 
وكندا  المتحدة  الواليات  في  الوفيات  حصيلة 

.)145900(
في  تضررًا  األكثر  الدولة  البرازيل  زالت  وما 
تسجيلها  مع  الوفيات  عدد  حيث  من  المنطقة 
سجلت  كما  اإلثنين،  يوم  حتى  وفاة   72833
وأعلن  وفاة.   733 بلغت  قياسية  يومية  حصيلة 
الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو الذي يخضع 
بفيروس  ُأصيب  بعدما  أسبوع  منذ  صحي  لحجر 
»كورونا المستجد«، اإلثنين، استعداده لخوض 
نشاطاته  الستئناف  وتطلعه  جديد  فحص 
المتطرف:  اليميني  الرئيس  وأضــاف  سريعًا. 
الصبر ألنني  بفارغ  النتيجة  انتظار  »سأكون في 
المنزل،  بالبقاء في  الروتين  أحتمل هذا  أعد  لم 

إنه أمر رهيب«.

الجوع  مشكلة  يفاقم  الوباء  بأن  )فاو(  والزراعة 
مليون   690 نحو  على  أثرت  التي  العالم  في 
شخص العام الماضي، أي ما يعادل 8.9 % من 

الكوكب. سكان 
ثيبو  ــاو«،  »ف لــدى  السياسات  محلل  وقــال 
ميان، »إذا استمر هذا االتجاه، فيقدر أنه بحلول 
مليون   840 العدد  هذا  سيتجاوز   ،2030 العام 
الهدف  أن  يعني  وهــذا  العالم.  حول  شخص 
الذي   2030 العام  بحلول  الجوع  على  )القضاء 
يسير  ال   )2015 العام  المتحدة  األمم  حددته 

الصحيح«. المسار  على 
البؤر  ــدى  إح كاليفورنيا،  ــة  والي وأعلنت 
وأول  المتحدة  الواليات  في  للوباء  الرئيسية 
التام في مارس،  اإلغاق  أميركية تفرض  والية 
االثنين، توسيع نطاق إغاق المطاعم والحانات 
التي تستقبل الزبائن في صاالت داخلية وكذلك 

عدد  حيث  من  بالوباء  تأثرًا  األكثر  الاتينية 
والمكسيك  البرازيل  بعد  والوفيات  اإلصابات 
والبيرو وتشيلي. كما أعلنت هونغ كونغ وكيبيك 
تفشي  وقف  لمحاولة  جديدة  ــراءات  إج أيضًا 
تركمانستان،  سلطات  أوصت  وكذلك،  الوباء. 
الكمامات ضد »الغبار«  السكان بوضع  اإلثنين، 
أن  تأكيد  مع  االجتماعي  التباعد  قواعد  واحترام 
المغلقة  المناطق  أكثر  من  واحدة  وهي  الباد، 

في العالم، ال تزال بمنأى عن الوباء.

إدارة سيئة
من  اإلثنين،  العالمية،  الصحة  منظمة  حذرت 
أن دواًل كثيرة ال تتخذ التدابير السليمة لمواجهة 
رقم  تسجيل  غداة  وذلك  »كوفيد-19«،  وباء 
بفيروس  الجديدة  اإلصــابــات  بعدد  قياسي 
»كورونا المستجد« بلغ 230 ألفًا. وصرح المدير 

العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، 
في مؤتمر صحفي عبر اإلنترنت، »أريد أن أكون 
الوضع  إلى  عودة  ثمة  تكون  لن  معكم:  صريحًا 
المنظور«. وأضاف: »إن  المستقبل  الطبيعي في 
لكن  واحد،  الرقم  العلني  العدو  يبقى  الفيروس 
ما تقوم به غالبية الحكومات واألفراد ال يعكس 
من  كبيرًا  »عــددًا  أن  إلى  مشيرًا  األمــر«،  هذا 

الدول يسلك االتجاه الخاطئ«. وتابع: »الرسائل 
األكثر  العنصر  تقوض  للمسؤولين  المتناقضة 
حيوية في أي رد: الثقة« من دون أن يشير الى 

أسماء محددة.

الجوع مشكلة  تفاقم 
لألغذية  المتحدة  األمــم  منظمة  وأفــادت 

منظمة  من  جديد  تحذير  صدور  مع  بالتزامن 
الدول  تعامل  مستقبل  حول  العالمية  الصحة 
والية  أعادت  المستجد«،  »كورونا  فيروس  مع 
حول  أخرى  مناطق  وعدة  األميركية  كاليفورنيا 
اإلصابات  عدد  في  حادًا  ازديادًا  تواجه  العالم، 

بـ»كوفيد-19«، فرض قيود صارمة.
القلق  عن  العالمية  الصحة  منظمة  وعبرت 
االتجاه  تسلك  الــدول  من  »العديد  رؤية  إزاء 
عدم  بسبب  الشعوب  ثقة  وتقوض  الخاطئ« 
»كورونا  فيروس  وأودى  واضحة.  رسائل  وجود 
العالم  ألفًا و879 شخصًا في  بـ569  المستجد« 
فيما  ديسمبر  في  الصين  في  ظهوره  منذ 
تعداد  وفق  مليونًا،   13 اإلصابات  عدد  تجاوز 
رسمية  مصادر  إلى  استنادًا  برس«،  لـ»فرانس 
حتى اإلثنين. وسجلت الواليات المتحدة وحدها 
بفيروس  جديدة  إصابة   59222 اإلثنين  مساء 
بيانات  بحسب  ساعة،   24 خــال  »كــورونــا« 
إلى  أدى  ما  هوبكنز«،  »جونز  جامعة  نشرتها 
 3.36 إلى  لإلصابات  اإلجمالية  الحصيلة  ارتفاع 

شخص. مليون 
حاكم  نــيــوســوم،  غــافــيــن  أمــر  واإلثــنــيــن 
تضررًا  الواليات  أكثر  من  وهي  كاليفورنيا، 
والحانات  والمطاعم  السينما  دور  بالوباء، 
داخلية  ــاالت  ص في  الزبائن  تستقبل  التي 
اإلصابات  تزايد  بسبب  مجددًا  أبوابها  بإغاق 

الوالية. بـ»كوفيد-19« في 

السيناريوهات أسوأ 
أكاديمية  قالت  المتحدة،  المملكة  فــي 
»أسوأ  لحصول  إمكانًا  هناك  إن  الطبية  العلوم 
تقتل  للوباء قد  ثانية  السيناريوهات« مع موجة 
ما يصل إلى 120 ألف شخص في المستشفيات 
أن  واعتبرت  الشتاء.  هــذا  الباد  أنحاء  في 
من  للحد  ــروري  ــ ض الــمــكــثــف«  »التحضير 
التي  بالفيروس  المرتبطة  الصحية  المشكات 

العامة في بريطانيا. الصحة  قد تثقل خدمات 
قالت  بوغوتا،  الكولومبية،  العاصمة  وفي 
»إن  لوبيز:  كاوديا  المدينة  بلدية  رئيسة 
القلق«.  تثير  الوباء  بها  ينتشر  التي  السرعة 
 3.5 على  مشددة  عزل  تدابير  فرض  ُأعيد  وقد 
المدينتين  في  اإلثنين،  منذ  شخص،  مليون 
وميديين.  بوغوتا  الرئيسيتين  الكولومبيتين 
أميركا  في  الخامسة  الدولة  كولومبيا  وتعتبر 

عواصم العالم - وكاالت

الهاي - وكاالت

● الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل زيارة لمركز طبي في مدينة بيثيسدا بوالية ميريالند

● شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف

● الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو أمام قصر الفورادا في برازيليا

بعد عامين من توقيعه بعد صدمة »كوفيد- 19«

إريتريا: اتفاق السالم مع 
إثيوبيا لم يرق إلى توقعاتنا

مقيمون في نيويورك يختارون الرحيل عنها إلى مدن أخرى

علقت  تتوقعه،  كانت  ما  يحقق  لم  بأنه  االتفاق  وصفت  بعبارات 
جارتها  مع  عامين  قبل  وقعته  الذي  السام  اتفاق  على  إريتريا 
البلدين  بين  سائدة  كانت  التي  الجمود  حالة  إلنهاء  إثيوبيا؛ 

الجارين.
السام  اتفاق  إن  األميركية  اإلخبارية  »بلومبرغ«  وكالة  وقالت 
الوزراء  رئيس  حصول  في  سببًا  كان  الذي  وإريتريا،  إثيوبيا  بين 
اإلثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسام العام 2019، لم يرقَ 

إريتريا. إلى توقعات جارتها 
بيانًا،  أصدرت  اإلريترية  اإلعام  وزارة  أن  إلى  الوكالة  ولفتت 
توقعات  يحقق  لم  »االتفاق  فيه:  قالت  الجاري،  األسبوع  مطلع 
السام،  اتفاق  على  التوقيع  من  عامين  »بعد  مضيفة:  إريتريا«، 
السيادة«.  ذات  أراضينا  في  موجودة  اإلثيوبية  القوات  زالت  ما 
واالقتصادية  التجارية  العاقات  استئناف  يتم  »لم  أنه  إلى  ولفتت 
أشارت  التي  الوكالة  بحسب  المطلوب«،  النطاق  أو  المدى  إلى 
إلى أنها بعثت رسالة لطلب التعليق من ناطقة باسم آبي أحمد، 

لكنها لم تتلقَ أي رد.
ينهي  سام،  اتفاق  توقيع  الدولتان  أعلنت   ،2018 يوليو  وفي 
استمرت  التي  الحرب  منذ  بينهما  قائمة  كانت  التي  الجمود  حالة 
بيان  في  االتفاق  البلدان  وأعلن  و2000.   1998 العامين  بين 
والرئيس  أحمد  آبي  اإلثيوبي  الحكومة  رئيس  بين  مشترك 
اإلريتري إيسايس أفورقي، في أسمرة، وقال آبي أحمد إن إثيوبيا 
العام  الصادر  البلدين  بين  الحدود  بترسيم  الخاص  القرار  ستنفذ 
 2000 1998 حتى العام  2002. واستمر النزاع بين البلدين من 
أصدرت   2002 العام  وفي  قتيل،  ألف   80 نحو  وأسفر عن سقوط 
البلدين  بين  الحدود  ترسيم  حول  المتحدة  األمم  تدعمها  لجنة 
أن  إال  الحدودية،  المناطق  من  إثيوبيا  بانسحاب  يقضي  قرارًا 
عدم تنفيذ القرار في ذلك الحين تسبب في استمرار الجمود بين 

.2018 البلدين، حتى تم توقيع اتفاق السام العام 
بمرفأيها  البحر  على  إثيوبيًا  منفذًا  كانت  التي  إريتريا  أن  يذكر 
طردت  بعدما   1993 العام  استقالها  أعلنت  ومصوع،  عصب 
القوات اإلثيوبية من أراضيها في 1991 بعد حرب استمرت ثاثة 

عقود.
مليون   100 من  أكثر  سكانها  عدد  البالغ  إثيوبيا  وأصبحت 
جيبوتي  اعتماد  إلى  دفعها  ما  بحري،  منفذ  دون  من  بلدًا  نسمة 

منفذًا بحريًا لصادراتها، بحسب ما ذكرته »فرانس برس«.

دفعت الصدمة الناجمة عن جائحة »كوفيد-19«، الكثير 
وبسرعة،  نهائيًا  مغادرتها  إلى  نيويورك  سكان  من 
أسعار  ارتفاع  في  ما ساهم  خالية؛  وراءهم شققًا  تاركين 
العقارات في المناطق المحيطة بهذه المدينة المترامية 

األطراف.
 63643 الماضي،  الجمعة  المتحدة،  الواليات  وسجلت 
 24 خال  المستجد«  »كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
هوبكنز«  »جونز  جامعة  نشرتها  بيانات  بحسب  ساعة، 
التي تعتبر مرجعًا في تتبع اإلصابات والوفيات الناجمة عن 

»كوفيد-19«، وفق »فرانس برس«.
ويروي نيك بارنهورست ما حدث له في فبراير بقوله: 
البالغ  الرجل  هذا  وكان  للمغادرة«.  مستعدًا  أكن  »لم 
هذه  ويعشق  عامًا،   11 منذ  نيويورك  في  يقيم  عامًا   41
إقامته لكن ليس قبل  المدينة. وكان يفكر بتغيير مكان 

سنة على األقل.
حامل  زوجته  أن  تبين  قليلة،  أسابيع  في غضون  لكن 
المستجد«  »كورونا  فيروس  اجتاح  فيما  الثالث  بطفلهما 
نيويورك. ويقول: »فجأة بات علينا أن نهجر المكان بأسرع 

وقت ممكن«.
ويوقِّع نيك األسبوع المقبل عقد شراء منزل في مدينة 
الرجل  ويقول  نيويورك.  شمال  الميسورة  مامارونيك 
)عن  الرحيل  أن  »لطالما تصورت  كاليفورنيا:  وأصله من 

نيويورك( سيكون صعبًا. لكني اليوم متحمس للغاية«.
بعدما  منه  أكثر  جذريًا  قرارًا  اتخذ  لنيك  صديق  وكان 
نهاية  عطلة  خال  ماساتشوستس  لوالية  زيارة  أجرى 
في  للسكن  َقط  يعد  لم  فهو  مارس.  مطلع  في  أسبوع 

نيويورك.
شقته  باع  الثامن،  شهرها  في  الحامل  زوجته  فمع 
مباشرة  الواقعة  برونكسفيل  منطقة  في  أخرى  واشترى 

شمال حي برونكس.
يعمل  ال  نيويورك  هوية  يحدد  ما  »كل  نيك:  ويوضح 
وقاعات  السينما  ودور  والحانات  المسارح  ألن  راهنًا«؛ 
الحفات الموسيقية والمتاحف ال تزال مقفلة، مشيرًا إلى 
أن ذلك »يسهل عملية الرحيل«. وفي سوق عقارية تشهد 
حركة كبيرة، واجه نيك صعوبة إليجاد المنزل الذي يريد، 

خصوصًا أن »ال مجال للتفاوض بتاتًا«.
ففي محيط مدينة مونكلير في والية نيوجيرسي التي 
يزيد  بسعر  منازل  تباع  أن  يصادف  كبيرًا،  إقبااًل  تشهد 

بيانات  تظهر  ما  على  المعلن  سعرها  على   %20 بنسبة 
وفرها ريتشارد ستانتون صاحب شركة الوساطة العقارية 

»ستانتون ريلترز«.
ويوضخ الوسيط العقاري: »لم أتوقع أن يكون الطلب 
العرض  يلحق  أن  يتوقع  ال  وهو  الحد«،  هذا  إلى  قويًا 
بالطلب قبل ستة أشهر، ال بل سنة. ويروي أحد المقيمين 
في داريين في والية كونيتيكت، طالبًا عدم كشف اسمه، 
غير  منزله  بشراء  مهتمين  من  عدة  اتصاالت  تلقى  أنه 
األولى  المرة  »هذه  ويوضح:  أساسًا.  للبيع  المعروض 

يحصل معي أمر كهذا«.

العمل عن بعد
كومو،  أندرو  نيويورك  والية  حاكم  يقارن  ما  وغالبًا 
الراهن  الوضع  بازيو،  دي  بيل  نيويورك  بلدية  ورئيس 
 2001 الحادي عشر من سبتمبر  بعد هجمات  بما حصل 
التي شكلت أيضًا صدمة كبيرة للمدينة، واعدين بتحسن 

الوضع بعد ذلك. ويقول ديان كوندور عازف الغيتار الذي 
كان مراهقًا في تلك الفترة ويعيش في ضاحية نيويورك: 
الرغبة  المدينة  سكان  عزة  أعطتني  سبتمبر   11 »بعد 

باالنتقال للسكن في نيويورك«.
وقد اتخذ هذا األخير، الذي شارك في مسرحيات غنائية 
عدة في برودواي، القرار الكبير في يونيو، فغادر نيويورك 
أمره  وقد حزم  وادي هادسن.  تاريتاون في  في  في شقة 
المكتظ  بارك  سنترال  في  نزهة  خال  الربيع  مطلع  في 

بالمتنزهين، حيث قلة من الناس وضعت كمامة.
ولدى عودته مع زوجته إلى المنزل »قال أحدنا لآلخر: 
األيام  هذه  في  وتكثر  المدينة«.  هذه  مغادرة  ينبغي 

شاحنات نقل األثاث والمقتنيات في شوارع نيويورك.
الشقق  أكثر من 5% من  باتت  السفلى  ففي مانهاتن 
بدأ  عندما  سنوات  عشر  منذ  يسجل  لم  أمر  وهو  خالية 
مكتب ميللر صامويل العقاري بنشر هذه األرقام. ويقارن 
 -  2003 بفترة  أيضًا  الراهن  الوضع  ستانتون  ريتشارد 

2005 التي شهدت موجة مغادرة بسبب ارتفاع اإليجارات.
ويتحدث أيضًا عن السبعينات التي شهدت تراجعًا في 
إلى  أدى  ما  الجريمة،  معدل  في  وارتفاعًا  العامة  المرافق 
هذه  يضاف  لكن  ذلك.  على  القادرين  األشخاص  مغادرة 
إلى  كبير  »ميل  المستجد«  »كورونا  فيروس  إلى  المرة 
على  بعد«  مِن  سيعملون  الذي  األشخاص  عدد  ارتفاع 
الكثير من  أنه في  ما يرى ريتشار ستانتون، مشددًا على 

الحاالت »سيكون أسبوع العمل في المكتب أقصر«.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الحمى العقارية في نيويورك 
التي ال تكون  المدينة  والسماح لجيل جديد باإلقامة في 

لوال ذلك في متناولهم، على ما يرى الوسيط العقاري.
في مرحلة أولى، قرر ديان التريث واستئجار شقة حتى 
عروض  تنطلق  أن  وبانتظار  االحتماالت  كل  يستبعد  ال 
إلى  العودة  تصور  عليه  يصعب  لكن  مجددًا.  برودواي 
ويصعب  كثيرة  غموض  عوامل  »ثمة  موضحًا  نيويورك، 

علي تخيل ذلك«.

المدير العام لـ»الصحة العالمية«: 
لن تكون ثمة عودة إلى الوضع 
الطبيعي في المستقبل المنظور

»فاو«: الوباء يفاقم مشكلة 
الجوع التي أثرت على 690 

مليون شخص العام الماضي

أسمرة - وكاالت
نيويورك - وكاالت

● شاحنة نقل أثاث بحي كوينز في نيويورك



ساعد  البريطاني  القضاء  أن  »إندبندنت«  جريدة  اعتبرت   
المؤسسة الليبية لالستثمار في تحقيق نجاح قضية الشرعية، 
في  االستئناف  محكمة  أصدرته  قــرار  إلى  ذلك  في  مشيرة 
النزاع على »شرعية  الماضي، بحسم قضية  لندن خالل يونيو 
مجلس  مؤكدة شرعية   ،2015 العام  منذ  المتداولة  إداراتها« 

إدارة المؤسسة الحالي، برئاسة علي محمود حسن.
األقل  »على  الجمعة،  لها،  مقال  في  الجريدة  وأضافت 
أن  من  الرغم  على  الصحيح،  الطريق  إلى  المحاكم  أشــارت 

السياسيين الليبيين لم يفعلوا إال القليل لمساعدة ليبيا«.
وفي يونيو الماضي، حسمت المحكمة العليا في بريطانيا، 
منذ  الدائر  النزاع  المتحدة،  المملكة  في  أعلى سلطة قضائية 
خمس سنوات على شرعية رئاسة المؤسسة الليبية لالستثمار 
برئاسة  الحالي  المجلس  لصالح  الليبي(  السيادي  )الصندوق 
علي محمود حسن، ليسدل الستار بشكل نهائي في القضية، 
وذلك بعدما قررت المحكمة العليا رفض طلب اإلذن بالطعن 

في حكم محكمة االستئناف.
المؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس  قال  الحكم،  صدور  وعقب 
الشرعية  قضية  انتهاء  »إن  محمود،  علي  لالستثمار،  الليبية 
إدارة  مجلس  يمنح  ســوف  والقانونية  اإلداريـــة  وتداعياتها 
المؤسسة وطاقمها اإلداري فرصا أكبر للتقدم في إنجاز مشاريع 
الصناديق  مصاف  إلى  بالمؤسسة  واألخــذ  والحوكمة  التحول 
السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل مجلس إدارة 

شرعية معترف بها من أعلى السلطات القضائية«.
النجاح  »هذا  أن  محمود  رأي  الحكم،  على  الفعل  رد  وفي 
هذا  في  الحثيثة  المؤسسة  إدارة  مجلس  لجهود  تتويجا  يأتي 
للمؤسسة  المعتمدة  القانونية  االستراتيجية  وضمن  الشأن 
ومنع  العقوبات  نظام  إطار  في  أصولها  جميع  على  للسيطرة 
للتدخل  الجهات واألفراد  المسؤولة من بعض  المحاوالت غير 
هذا  أن  محمود  وأكد  المؤسسة«.  شؤون  في  المشروع  غير 

في  القضائية  السلطة  هرم  أعلى  من  الصادر  النهائي  الحكم 
للطعن  العبثية  المحاوالت  لجميع  نهائيا  حدا  »يضع  بريطانيا 

في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية لالستثمار«.

االجمالية الستثمارات  القيمة  تبلغ  رسمية،  تقديرات  ووفق 
من  تتكون  دوالر،  مليار   67 نحو  لإلستثمار  الليبية  المؤسسة 
تتواصل  اإلستثمارية  الشركات  من   550 يفوق  لعدد  إتحاد 
محفظتها  بذلك  مكونة  فرعية  مؤسسات  خمسة  مع  مباشرة 
القارات  عبر  واإلستثمارات  األصول  هذه  وتتوزع  اإلستثمارية، 
الليبية  الشركة  هي  تابعة  فروع  خمسة  وللمؤسسة   ، الثالث 
لإلستثمار،  أفريقيا  ليبيا  ومحفظة  الخارجية،  لإلستثمارات 
اإلستثمارات  شركة  المدى،  طويلة  االستثمارية  والمحفظة 

النفطية، والصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية.

الجهود  تضاعف  إنها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  وتقول 
سنوات   10 منذ  المتراكمة  المالية  القوائم  من  لالنتهاء 
خالل  عليها  للمصادقة  الدوليين  المراجعين  على  وعرضها 
الجهود  تكثيف  إلى  وأشارت،   .2020 العام  من  الثاني  النصف 
قيمتها  وفــق  التابعة  شركاتها  المؤسسة  أصــول  لتقييم 

السوقية، وإنجاز بنائها التقني واالستثماري.
وفي الربع األول من هذا العام، استكملت المؤسسة خطة 
التنظيمي  الهيكل  مثل  والهياكل  األنظمة  واعتماد  إعــداد 
قواعد  ومدونة  اإلدارة،  مجلس  وميثاق  للمؤسسة،  العام 
المؤسسة،  موظفي  سلوك  قواعد  ومدونة  المجلس،  سلوك 
المراجعة  لجنة  وميثاق  والمكافآت،  التعيينات  لجنة  وميثاق 
»في  تكون  أن  المؤسسة  إدارة  مجلس  وتعهد  والمخاطر. 
»أول  أن  موضحا  العالمية«،  السيادية  الصناديق  مصاف 
مصاف  إلى  التحول  مشروع  ستكون  االستراتيجية  مسارات 

الصناديق السيادية«.
المؤسسة  أن  محمود  علي  اإلدارة  مجلس  رئيس  وأكــد 
شركة  مــع  بالشراكة  استراتيجيتها  تنفيذ  فــي  ــدأت  »بـ
العمليات  تحسين  بهدف   ،2020 يناير  منذ  أوليفروايمان 
أفضل  واتــبــاع  والشفافية  الحوكمة  وقــواعــد  التشغيلية، 
أسوة  المؤسسة  داخــل  والمحاسبية  اإلداريـــة  الممارسات 
»شركة  أن  محمود  وذكر  العالمية«.  السيادية  بالصناديق 
المؤسسة«،  أصول  تقييم  إعادة  في  بدأت  للمحاسبة  ديلوت 
موضحا أن »هذا التقييم سيعطي فهما شامال لكل استثمارات 
حيث  من  التابعة  وجهاتها  لالستثمار  الليبية  المؤسسة 

المخاطر ومن حيث نوع االستثمار، وكذلك من حيث الدولة«.
مجلس  رئــيــس  كشف  الــمــاضــي،  أبــريــل  منتصف  ــي  وف
لدعم  عمل  خطة  إعــداد  لالستثمار  الليبية  المؤسسة  إدارة 
خبراء  بمساندة  المؤسسة،  الستثمارات  التشغيلية  العمليات 
والعقارات  »المال  قطاعات  على  تركز  دوليين،  ومستشارين 
هذه  متابعة  استمرارية  ضمان  بهدف  والنفط«،  والفنادق 

االستثمارات، وتقديم تقارير دورية بالخصوص.

مراجعة  تأخر  أن  األميركية  »بلومبيرغ«  لوكالة  تقرير  اعتبر 
وتصدير  إنتاج  وتوقف  المركزي،  ليبيا  مصرف  حسابات 
التي  ليبيا  في  إقليمية  معركة  يؤجج  أن  شأنه  من  النفط، 
للجيش  العام  القائد  شن  أن  منذ  بالوكالة  حربا  تشهدا 
النتزاع  عسكرية  حملة  حفتر،  خليفة  المشير  الليبي،  الوطني 
الوفاق  حكومة  مــن  طرابلس  العاصمة  على  السيطرة 

الوطني، مطلع أبريل 2019.
الماضي،  يناير  ليبيا في  النفط من  إنتاج وتصدير  وتوقف 
القاهرة«  »القوة  رفعت حالة  للنفط  الوطنية  المؤسسة  لكن 

عن ميناء السدرة يوم الجمعة لتصدير شحنة من الخام.
العامة  القيادة  باسم  الناطق  قال  الماضي،  السبت  ويوم 
تلبية  تتم  اإلغالق سيستمر حتى  إن  المسماري،  أحمد  اللواء 
المصرف  حسابات  مراجعة  أهمها  من  التي  الطلبات،  قائمة 
التوزيع  في  والمساهمة  األموال  باختالس  المتهم  المركزي، 
للنفط  الوطنية  المؤسسة  لإليرادات.وأعلنت  المتكافئ  غير 
األمم  بعثة  برعاية  مفاوضات  تجري  أنها  أسبوعين،  قبل 
المتحدة للدعم في ليبيا مع بعض الدول اإلقليمية والدولية 
األحد،  يوم  اتهمت  أنها  إال  النفط،  وتصدير  إنتاج  الستئناف 
النفط،  إلقفال  العامة  للقيادة  أوامر  أعطت  بأنها  اإلمــارات 

وهو ما نفته أبوظبي، يوم اإلثنين.
وعرب  غربيين  دبلوماسيين  عن  »بلومبيرغ«  ونقلت 
»إن  قولهم:  النفطي  الحصار  لرفع  المفاوضات  في  شاركوا 
مراجعة حسابات المصرف المركزي هي تطور جديد لم يكن 
الحرب  أن  كيف  يؤكد  لكنه  حفتر.  شــروط  أحد  األصــل  في 
التي شنها حفتر ظاهريا لمحاربة اإلرهاب في أبريل 2019 ، 
والمرتزقة  واإلمارات  لتركيا  العسكري  التدخل  اجتذبت  التي 
حول  تدور  الوقت  طوال  كانت  بالدولة،  المرتبطين  الروس 
عائدات  من  الدوالرات  مليارات   - البالد  ثروة  على  السيطرة 

النفط السنوية التي تنتهي إلى المصرف المركزي«.
ترحيبها  المتحدة  الــواليــات  ــالن  إع من  يومين  وبعد 
الماضي،  الجمعة  يوم  ليبيا  في  النفطي  اإلنتاج  باستئناف 
ستة  من  أكثر  منذ  القطاع  على  المفروض  الحصار  وإنهاء 
التدخل  انزعاجها من  أشهر، عادت أمس األحد، وأعربت عن 
تحدثوا  دبلوماسيون  وقال  الليبي.  االقتصاد  ضد  األجنبي 
اإلنتاج  استئناف  بشأن  المفاوضات  تعثر  إن  »بلومبيرغ«  إلى 
النفطي في ليبيا »يمكن أن يوفر ذريعة لتركيا لدعم هجوم 
ليبيا  شرق  على  طرابلس  في  الوطني  الوفاق  حكومة  تشنه 

وحقولها النفطية وموانئها«.
جانب  إلى  حفتر،  وتدعم  لليبيا  المجاورة  مصر  وهــددت 
هاجمت  إذا  العسكرية  قواتها  بإرسال  ــارات،  واإلمـ روسيا 
السياسي  عبدالفتاح  المصري  الرئيس  أعلنه  حسبما  تركيا، 
الذي كان يتحدث عن ذلك من قاعدة عسكرية قرب الحدود 

مع ليبيا.
الحسابات  المطالبة بمراجعة  إلى أن  وأشارت »بلومبيرغ« 
حفتر  بين  نـــادر«  »اتــفــاق  هــي  المركزي  المصرف  ــدى  ل
الدولي  والمجتمع  الوطني  الوفاق  حكومة  في  ومعارضيه 
الكبير  الصديق  المركزي  المصرف  محافظ  يتهمون  »الذين 
المركزي  والمصرف  الكبير  نفاها  اتهامات  وهي  بإعاقتها، 

مرارا وتكرارا«، وفق الوكالة األميركية.
كانت  التي  المركزي  للمصرف  المراجعة  عملية  وتأجلت 
في  مقررة  وكانت  البريطانية  »ديلويت«  شركة  ستجريها 
إن  لـ»بلومبيرغ«  مسؤولون  وقــال   ،2018 العام  البداية 
ضد  عقوبات  فرض  احتمال  أثــارت  األوروبية  الــدول  بعض 

الكبير«.
غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  واتهم 
»مسؤولين  الماضي،  األربعاء  األمن،  مجلس  إلى  كلمته  في 
مراجعة  عملية  في  التقدم  بعرقلة  يسمهم  لم  محليين« 

كما  اإلجــراء.  هذا  تنفيذ  ضرورة  مؤكدا  المركزي،  المصرف 
القانونية  غير  بـ»العرقلة  وصفته  ما  المتحدة  الواليات  دانت 

للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي«.
»هناك  إن  لـ»بلومبيرغ«  بــارز  غربي  دبلوماسي  وقــال 
إذا  ما  حول  األوروبية  العواصم  في  رسمية  غير  مناقشات 
أن  أساس  على  المراجعة،  تتم  لم  إذا  الكبير  سيعاقب  كان 

التأجيل يؤجج الصراع«.
المجلس  لرئيس  سبق  أنــه  إلــى  »بلومبيرغ«  ولفتت 
طالب  أن  السراج،  فائز  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
على  الكبير  »سيطرة  ألن  الحسابات.  بمراجعة  البداية  في 
السلع  الستيراد  األعمال  لرجال  الصادرة  االعتماد  خطابات 
السياسة  تخطيط  وحكومته  السراج  على  الصعب  من  تجعل 

االقتصادية«.
خالل  من  الكبير  إلطاحة  يسعى  الــســراج  أن  وأضــافــت 

انقسام  لكن  المركزي،  المصرف  إدارة  لمجلس  اجتماع 
أعضاء  اجتماع  دون  حــال  والــغــرب،  الشرق  بين  المصرف 

مجلس اإلدارة، تاركا الكبير المسؤول.

مراجعة حسابات المصرف المركزي مطلب مشترك
وقال خبير ليبيا بالمركز األلماني للشؤون الدولية واألمنية، 
ولفرام الخشر، إن »الكبير لديه سيطرة حصرية إلى حد كبير 

على خزائن الدولة، وكان شريكا إشكاليا للغاية للجميع«.
الوفاق  حكومة  في  الداخلية  بـــوزارة  المفوض  ــر  وذك
ولقوى  لحفتر  المشترك  المطلب  أن  باشاغا،  فتحي  الوطني، 
استفادت  قوية في طرابلس  ميليشيات  إخضاع  الغربية »هو 
من سوق عمل موازية«، معتبرا أن ذلك »يتوقف أيضا جزئيا 

على إصالح المصرف المركزي«.
المصرف  في  إصالحات  هناك  كانت  »إذا  أنه  باشاغا  ورأى 
وكان  الوقود،  دعم  ورفــع  اقتصادية  وإصالحات  المركزي 
من  الميليشيات  هذه  تتمكن  فلن  واحد،  صرف  سعر  هناك 

استغالل السوق الموازية«.
نفى  الماضي  األسبوع  بيانا  المركزي  المصرف  وأصــدر 
إلى  »بلومبيرغ«  ــارت  وأش التدقيق.  عملية  أوقــف  أنه  فيه 
األمم  مبعوثة  إلى  رسالة  خاصة  بصورة  أرســل  الكبير  أن 
نفى  غربيين  وسفراء  ويليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  المتحدة 

فيها مسؤوليته عن تأخر عملية المراجعة.
يوليو   7 يوم  رسالة  على  اطلعت  إنها  »بلومبيرج«  وقالت 
وزارة  إلــى  »شيك  أرســل  بأنه  الكبير  فيها  اعترف  الجاري 
المالية بقيمة 4.8 مليون دوالر بهدف دفع تكاليف المراجعة 
مسؤولين  ثالثة  للمراجعة«.وقال  الليبي  التدقيق  مكتب  إلى 
وكان  اللوائح  بموجب  ضرورية  غير  المراجعة  »إن  غربيين: 
حكم  صــدور  بعد  خاصة  تأخيرات،  ــداث  إح منها  الغرض 

ديوان  ويليامز  اتهمت  فيما  المراجعة«.  يدعم  ليبي  قانوني 
المحاسبة في طرابلس في أبريل الماضي بعرقلة العملية.

إلى  لـ»بلومبيرغ«  المركزي  المصرف  في  مسؤول  ويشير 
الكبير  وقال  الحسابات،  بمراجعة  دائما  يرحب  الكبير  أن 
استعداد  على  »سيكون  إنه   2019 ديسمبر  في  مقابلة  في 
حذر من  لكنه  القانونية،  المتطلبات  استيفاء  تم  إذا  للتنحي 
وفق  سياسية«  مساومة  كورقة  المركزي  المصرف  استخدام 

الوكالة األميركية.
للنفط  الوطنية  المؤسسة  إلــى  »بلومبيرغ«  ونسبت 
لمدة  وتجميدها  حساب  في  ــرادات  اإلي جمع  بوضع  اقترحا 
إلى  مشيرة  النفط،  لتوزيع  آلية  وضع  حين  إلى  أشهر  أربعة 
في  للدعم  المتحدة  األمم  بعثة  من  بدعم  االقتراح  هذا  أن 
في  مشاركون  دبلوماسيون  وقال  المتحدة.  والواليات  ليبيا 
تقسيم  بشأن  اتفاقا  أرادوا  وأنصاره  حفتر  »إن  المفاوضات 
األميركيين  المسؤولين  بين  مكالمات  بعد  اآلن.  األمــوال 
المتحدة  الواليات  بين  المستوى  رفيعة  ومحادثات  وحفتر، 
واإلمارات العربية المتحدة، بدا أن حفتر وأنصاره استسلموا، 
القوة  رفع  بإمكانها  أن  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأبلغت 

القاهرة على الصعيد الوطني«.
إعادة فرض  إلى  للنفط اضطرت  الوطنية  المؤسسة  لكن 
الوطني  الجيش  إعالن  بعد  بيومين  ذلك  بعد  القاهرة  القوة 
في  األميركية  السفارة  وألقت  سيستمر.  الحصار  أن  الليبي 
هذه  إعــالن  في  األجنبية«  »العواصم  على  باللوم  ليبيا، 
األحد،  بيان  في  الوطني، وحذرت  الجيش  جانب  الخطوة من 
اقتصاد  يقوضون  الذين  »أولئك  على  عقوبات  فرض  من 
واضحة  إشــارة  في  العسكري«،  بالتصعيد  ويتشبثون  ليبيا 
أوقفوا مراجعة  الذين  إلى كل من حفتر ومسؤولي طرابلس 

الحسابات، بحسب »بلومبيرغ«.

اقتصاد

كالم فى األرقام

قيمة العجز في الميزانية االتحادية 
للواليات المتحدة في يونيو الماضي.

وزارة الخرزانة األميركية

قالوا
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أسباب  أغا،  رمزي  بنغازي،  في  المركزي  ليبيا  بمصرف  األزمة  لجنة  رئيس  كشف 
مؤكدا  الموقتة،  للحكومة  التابعة  القطاعات  بعض  موظفي  مرتبات  تأخير 
المرتبات  وورود  تأخر  سبب  عن  لالستفسار  المالية  وزارة  مع  تواصل  أنــه 
مصرف  قيام  من  الرغم  على  الماضي،  مايو  شهر  مرتب  من  ابتداء  لمستحقيها، 

ليبيا المركزي بتسييله في حساب وزارة المالية.
المالية  وزارة  قبل  من  المغطى  الجزء  تأخير  في  يتمثل  السبب  أن  وتابع 
»هناك  أن  مضيفا  منها،  مرتباتها  ترد  التي  القطاعات،  لبعض  الوفاق  بحكومة 
أن  أكد  فيما  البيضاء«.  من  وجزء  طرابلس  من  يغطى  منها  جزء  قطاعات  مثال 

العمل حاليا جار على صرف المرتبات فور االنتهاء منها.
للعام  ويوليو  يونيو  شهري  مرتبات  بتسييل  قام  المصرف  إن  آغــا،  وقــال 
المالية  وزارة  حساب  في  الموقتة  للحكومة  التابعة  القطاعات  لموظفي  الجاري 

بالمصرف.

»املركزي« بنغازي يكشف أسباب تأخير الرواتب

علينا زيادة قدراتنا في إنتاج 
النفط لنتمكن عند الضرورة 
من دخول السوق بكامل 
قوتنا واستعادة حصتنا 
السوقية.

وزير النفط اإليراني
بيجن زنغنه
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الطفرة الشبابية في ماالوي

ق
وا
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األ
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فماالوي  مرتفع،  االستقرار  زعزعة  خطر  فإن  لماالوي  بالنسبة 
وتنزانيا  موزمبيق  تحدها  حيث  بحري،  منفذ  دون  بلد  هي 
استقاللها  منذ  فقرا  العالم  دول  أكثر  من  واحدة  وتعتبر  وزامبيا، 

عن بريطانيا سنة 1964.
إلى  وصلت  مرتفعة  نسبة  هناك  كانت   2016 العام  وفي 
البنك  من  المحدد  الفقر  خط  تحت  تعيش  السكان  من   70.3%
لتعادل  )بالنسبة  باليوم  أميركي  دوالر   1.9 من  أقل  أي  الدولي 
المرتبة  مــاالوي  احتلت  الماضي  العام  وفي  الشرائية(،  القوة 
البرنامج اإلنمائي لألمم  172 من 189 دولة ومنطقة في تقرير 

المتحدة للتنمية البشرية.
والتي   – ماالوي  في  السكانية  الزيادة  فإن  الخلفية  هذه  على 
بحلول   2018 في  مليون   17.5 من  تتضاعف  أن  المفترض  من 
موارد  تستنفد  سوف  إنها  إذ  كبيرا،  تحديا  تشكل   2038- سنة 
الغذاء،  إلى  االستثماري  المال  رأس  من  وذلك  المحدودة،  البالد 
والهجرة  البطالة  النتشار  بساطة  وبكل  يؤدي  أن  يمكن  وهذا 
سوف  المناخي  التغير  أن  كما  التغذية.  وسوء  واسع  نطاق  على 
يجعل  مما  الــمــوارد  على  الضغوطات  تلك  تفاقم  إلــى  يــؤدي 

سياسات التخفيف مستحيلة التطبيق.
ماالوي  في  السكانية  الطفرة  أن  من  للتحقق  األولى  الخطوة 
الخصوبة،  معدل  من  الحد  هو  فيها  التنمية  إمكانية  تعيق  لن 

وهذا  األســـرة،  لتنظيم  أفضل  برامج  خــالل  من  ــك  وذل
كيفية  عن  السكان  وتثقيف  الحمل  موانع  توفير  يعني 
للفتيات  وخاصة  التعليم  فإن  عام  وبشكل  استخدامها، 
معدالت  بانخفاض  وثــيــق  بشكل  مرتبط  والــنــســاء 

الخصوبة.
الحد  من  أكثر  هو  ما  تفعل  أن  مــاالوي  بإمكان  لكن 
االستفادة  بإمكانها  حيث  لديها،  الشبابية  الطفرة  من 
التنمية االقتصادية.  من ميزتها السكانية من أجل تعزيز 
المهارة  ليس  البلد  هــذا  في  الشباب  يفتقده  ما  إن 
الالزمة  والــفــرص  ــوارد  ــم وال التدريب  بل  الطموح  أو 
مــاالوي  في  الشباب  من  للعديد  وبالنسبة  لتطبيقها، 
الى  الهجرة  هو  الفقر  من  الهرب  في  أمل  أفضل  فإن 
الناحية  من  بكثير  ديناميكية  األكثر  البلد  أفريقيا،  جنوب 

االقتصادية.
من  االستفادة  على  ــادر  ق مزدهر  اقتصاد  بناء  أجــل  ومــن 
تستلهم  أن  مــاالوي  بإمكان  فإن  المحلية،  المهارات  معظم 
خضم  في  رواندا  كانت   1994 سنة  صيف  فحتى  روانــدا،  تجربة 
شخص  مليون  من  أكثر  مقتل  إلــى  أدت  والتي  أهلية،  حــرب 
معدل  كان   2014 إلى   2011 سنة  من  لكن  وحشية.  بطريقة 
 8% حوالي  ــدا  روان في  السنوي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
والتعدين  الزراعي  والتحديث  البناء  في  االستثمار  بفضل  وذلك 
أصبحت  ومؤخرا  والتصنيع، 
بناء  عــلــى  تــركــز  روانــــدا 
المعلومات  تقنية  قطاع 
يمكن  والذي  واالتصاالت، 
لمجموعة  حلوال  يوفر  أن 
في  بما  ــاالت،  ــج ــم ال ــن  م
ــة والــنــقــل  ــح ــص ــك ال ــ ذل

والبيئة والطاقة.
ماالوي  تتبنى  أن  يجب 
تقوم  بحيث  مماثال  نهجا 
واإلدارة  التخطيط  بتطبيق 
بشكل  ــة  ــاديـ ــصـ ــتـ االقـ
ــة إلــى  ــاإلضــاف حــصــيــف، ب
في  المستدام  االستثمار 
من  البشري  الــمــال  رأس 
والتنمية،  النمو  تعزيز  أجــل 
التي  القطاعات  نفس  تجاه  الموارد  توجيه  يمكنها  إنه  وحتى 
اآلن  يعتمد  والــذي  االقتصاد،  تنويع  أجل  من  ــدا،  روان تبنتها 
مياه  على  تعتمد  التي  التقليدية  الــزراعــة  على  كبير  بشكل 

األمطار، حيث يعتبر التبغ المحصول النقدي الرئيسي.
لكن  التحول،  هذا  طليعة  في  يكونوا  أن  الشباب  بإمكان 
تتطلب  الخصوص  وجه  على  واالتــصــاالت،  المعلومات  تقنية 
المدرسة  على  يقتصر  ال  ــذا  وه والتدريب  التعليم  تحسين 
القوى  ضمن  حاليا  الموجودين  للعمال  أيضا  يمتد  بل  فحسب 
التوظيف  ــال  إدخ يتوجب  فإنه  ذلــك  إلــى  وباإلضافة  العاملة، 
الشباب  أن  من  للتحقق  وذلــك  الصحية،  والسياسات  الموجه 
على  يتوجب  كما  الــخــاص،  القطاع  نجاح  مــن  يستفيدون 
ذلك  في  بما  الفنون  في  المواهب  لرعاية  تهدف  أن  الحكومة 
للخروج  ممكنا  آخر  طريقا  الشباب  يمنح  مما  والرياضة،  األزيــاء 

من براثن الفقر.
ماالوي  حكومة  بــدأت   2017 فمنذ  للتفاؤل  أسباب  هناك 
طيار  دون  الطائرات  استخدام  لتوسيع  اليونيسف  مع  العمل 
توصيل  من  وذلك  واإلنسانية،  التنموية  لألغراض  والبيانات 
التحليالت  لغايات  الجوية  الصور  التقاط  إلى  الطبية  المواد 
كافية  أعــداد  وجــود  من  التحقق  أجل  من  بأنه  علما  التنبؤية، 
تقدمها  التي  الفرص  من  لالستفادة  المهرة  العمال  من 
أول  اليونيسف  أسست  البيانات،  وتقنية  طيار  دون  الطائرات 
يناير  في  والبيانات  طيار  دون  للطائرات  أفريقية  أكاديمية 

الماضي في العاصمة الماالوية ليلونغوي.
منذ  قوية  ديمقراطية  ــاالوي  م شيدت  ذلك  الى  باإلضافة 
الماضي،  العام  الرئاسية  االنتخابات  حصلت  فعندما  االستقالل، 
موثاريكا  بيتر  الحالي  للرئيس  ضيق  انتصار  منها  نتج  والتي 
الدستورية  المحكمة  قامت  واسع  نطاق  على  مخالفات  وتخللها 

بإبطال النتيجة وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.
من  التعلم  يمكنها  ــرى  األخ األفريقية  ــدول  ال من  العديد 
الشباب  يلعب  والتي بموجبها  الديمقراطية في ماالوي،  التجربة 
الضرورة  وعند  والتصويت  االنتخابية  الحمالت  في  حيويا  دورا 
اتخاذ  االستجابة من خالل  اآلن  على حكومتهم  إن  االحتجاجات. 
االقتصادية  آفاقهم  تبقى  أن  من  للتحقق  الالزمة  الخطوات 

واعدة مثل قدراتهم.

»ماستركارد« مؤسسة  علماء  وبرنامج  القرار  مشروع  زميل   *
سينديكيت« »بروجيكت  موقع  عن  نقال   **

 تشانغ جون *

مقابل الدينار الليبي

أسعار العمالت

1.4222دوالر أميركي
1.5361يورو

1.745الجنيه االسترليني
0.3779الريال السعودي
0.3872درهم إماراتي

0.2005االيوان الصيني

2020 األسعار وفقا للنشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، األربعاء      

بإمكان الشباب في 
ماالوي أن يكونوا في 

طليعة التحول لكن 
تقنية المعلومات 

واالتصاالت تتطلب 
تحسين التعليم 

والتدريب
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»بلومبيرغ« تحدثت عن »اتفاق نادر«:

القضاء البريطاني ساعد »مؤسسة االستثمار« أكثر من السياسيني

تأجيل مراجعة »املركزي« يؤجج معركة إقليمية

لندن - الوسط

القاهرة - بوابة الوسط

●  مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

●  مقر المؤسسة الليبية لالستثمار في العاصمة طرابلس.

مراجعة حسابات المصرف المركزي لم 
تكن أحد شروط حفتر

بعض الدول األوروبية أثارت احتمال 
فرض عقوبات ضد الكبير

عرض القوائم المالية المتراكمة منذ 
10 سنوات على المراجعين الدوليين
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طاحنة  اقتصادية  أزمــة  من  الدولية  التحذيرات  وتيرة  تتعالى 
النقد  الصندوق  حذر  إذ  ــط،  األوس الشرق  منطقة  تواجهها  قد 
ــة  األزم نتيجة  والبطالة  الفقر  مــعــدالت  ارتــفــاع  مــن  الــدولــي 
االضطرابات  يؤجج  قد  ما  المنطقة،  بها  تمر  التي  االقتصادية 
نتيجة  العام،  الدين  وارتفاع  الميزانيات  عجز  ويزيد  االجتماعية 
الصحي  الحجر  ــراءات  ــ وإج المستجد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار 

المتخذة للوقاية منه.
بصندوق  آسيا  ــط  ووس األوســـط  الــشــرق  قسم  مدير  ــال  وق
»المنطقة  إن  »فــرانــس«  لوكالة  ــور،  أزع جهاد  الــدولــي،  النقد 
طبيعة  على  ــرت  أث مزدوجة  صدمة  لها.  مثيل  ال  أزمــة  تواجه 

خالل  اقتصاداتها  عمل 
وطبقت  الحجر«.  ــراءات  إج
ــط  ــ األوس الـــشـــرق  دول 
عمليات  أكثر  مــن  بعضا 
واإلجراءات  صرامة  اإلغالق 
ــة بــمــحــاولــة  ــط ــب ــرت ــم ال
مــنــع انــتــشــار الــفــيــروس، 
األنشطة  معظم  وعلقت 

االقتصادية.
له  جــديــد  تقرير  وفــي 
ــتــصــادي  ــول األثـــر االق حـ
لــــــ»كـــــورونـــــا« عــلــى 
األفريقية،  ــصــادات  ــت االق
األفارقة،  الصندوق،  أوضح 
تــتــجــاوز  ــن  لـ لــيــبــيــا  أن 
يواجهها  التي  التحديات 

تكلفة  إلى  الفتا  للبرميل،  دوالر   100 بسعر  إال  النفط  مصدرو 
التي  الخارجية  والصدمات  اإلغالق  لعمليات  االقتصادية  الضريبة 

ستكون لها تأثير
بالذكر  الصندوق  وخص  األفريقية.  االقتصادات  على  واســع 
إن  قائال  الثمانية،  األفارقة  النفط  مصدري  كأحد  والجزائر  ليبيا 

تعديل التوقعات من 2.5% إلى 5.2-%.
الطاقة  على  المعتمدة  االقتصادات  تنكمش  أن  المتوقع  ومن 
أقل  أي   ،%7.1 بنسبة  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
تقرير  حسب  الماضي،  أبريل  في  السابقة  التوقعات  بـ4.4%من 
ذاته،  الوقت  في  بــرس«.  »فرانس  وكالة  نقلته  النقد  لصندوق 

العالمي  االقتصاد  تراجع  مع  قيمتها  ثلثي  نحو  النفط  أسعار  فقدت 
دوالرا   40 حوالي  وتبلغ  جزئيا  تتعافى  أن  قبل  الفيروس،  لوقف 
المصدرة  الدول  تخسر  أن  المتوقع  من  إنه  أزعور  وقال  للبرميل. 
الطاقة،  عائدات  من  دوالر  مليار   270 نحو  المنطقة  في  النفط 
البلدان  أكثر  أن  النقد  صندوق  تقرير  كبير«.وذكر  انخفاض  »وهو 
مع  الصراع،  حاالت  وفي  الهشة  تلك  ستكون  المنطقة  في  تضررا 

توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى %13.
المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب  يتراجع  أن  المتوقع  ومــن 
 2019-2018 في  دوالر   2900 من  البلدان  تلك  في  اإلجمالي 
حدة  مــن  يزيد  مــا  ــو  وه الــعــام،  ــذا  ه فقط  دوالر   2000 ــى  إل
الفقر  مستويات  ويرفع  القائمة  واإلنسانية  االقتصادية  التحديات 
من  االجتماعية  االضطرابات  تشتعل  قد  بينما  بالفعل،  المرتفعة 
بحسب  ــالق،  اإلغـ ــراءات  ــ إج ــع  رف مــع  جديد 
إلى  الوظائف  فقدان  أن  أزعور  ورأى  التقرير. 
يمكن  المساواة  وعــدم  الفقر  تفاقم  جانب 
على  المحافظة  مجال  في  تحديات  يخلق  أن 

االستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.
والمتزايد  الكبير  العجز  إن  الصندوق  وقال 
الدين  مستويات  يدفع  أن  المتوقع  مــن 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %95 إلى  العام 
األوسط  الشرق  في  النفط  مستوردي  لدى 
المتوقع  من  أنه  وذكر  العام.  نهاية  بحلول 
في  بسرعة  الــديــون  مستويات  تـــزداد  أن 
المحلي  الناتج  من   %258 إلــى  الــســودان 
أكثر  ومصر   %183 إلــى  ولبنان  اإلجمالي 

من %90.
أن  مــن  النقد  صــنــدوق  تقرير  ــذر  ح كما 
التي  الوافدة،  العمالة  في  المحتمل  التراجع 
البلدان  بعض  في  العاملة  القوى  من   %70 من  أكثر  تشكل 
هذه  في  االقتصادات  إحياء  إعــادة  على  سيؤثر  النفط،  المصدرة 
التعاون  مجلس  دول  في  مغترب  مليون   25 حوالي  ويعمل  الدول. 
الدول  هذه  سكان  أعــداد  نصف  نحو  ويشكلون  الست،  الخليجي 

وهي السعودية واإلمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر.
يتجه  أن  يمكن  الحالي،  اليقين  عدم  ظل  مع  أنه  أزعــور  ورأى 
يزال  ال  حيث  غريب  وضــع  في  »نحن  موضحا:  لألسوأ،  الوضع 
على  القدرة  بشأن  اليقين  عدم  مرتفعا،  اليقين  عدم  مستوى 
التعافي  بشأن  اليقين  وعــدم  وانتشاره  الوباء  على  السيطرة 

)االقتصادي( نفسه وعدم اليقين بشأن أسعار النفط«.
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التدريجي  االستغناء  على  ووافقت  األميركية،  للضغوط  بريطانيا،  رضخت 
شبكة  موضوع  في  »هــواوي«  العمالقة  الصينية  االتصاالت  شركة  عن 

الجيل الخامس، رغم تحذيرات بكين لها من إجراءات انتقامية.
فرض  قرارها  في  النظر  إلعادة  البريطانية  الحكومة  »هواوي«  ودعت 
اإلجراء  أن  معتبرة  منها،  الخامس  الجيل  شبكة  معدات  شراء  على  حظر 

»محبط« و»مسيس«، وفق »فرانس برس«.
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  البريطاني  القرار  ويمنح 

انتصارا كبيرا في معركتها الجيوسياسية والتجارية مع الصين.
بعالقات  ــرار  األض من  مزيد  بإلحاق  يهدد  البريطاني  القرار  لكن 
لمقدمي  كبيرة  كلفة  ويحمل  العمالقة،  اآلسيوية  القوة  مع  بريطانيا 
على  يعتمدون  الذين  المتحدة،  المملكة  في  المحمول  الهاتف  خدمات 

معدات »هواوي« منذ ما يقرب 20 عاما.

بريطانيا تحظر »هواوي«

أعلنت الحكومة المغربية عزمها تعديل قانون الميزانية لسنة 2020، 
جرى  التي  التوقعات  وألن  »كورونا«،  عن  الناجمة  الظروف  بسبب 
الحكومة  تتجه  حيث  قائمة،  تعد  لم  الماضي،  العام  أواخر  وضعها، 
المستوردة، وفق ما  المنتجات  الجمركية على بعض  الرسوم  إلى رفع 
فيروس  تداعيات  إطار  في  المعدل،  المالية  لقانون  مسودة  كشفته 

»كورونا المستجد«.
موازنة  رجحت  بينما   ،40% إلى  الرسوم  رفع  المسودة  وتقترح 
إلى   25 من  االنتقال  ألجل   ،5% بنسبة  الرفع  يتم  أن  األولى   2020
الوطنية  الشركات  لدعم  اإلجراء  يقوم بهذا  أن  المغرب  وتعتزم   30%
لقناة  وفقا  كورونا،  وباء  جراء  من  كبير  بشكل  أنشطتها  تأثرت  التي 

على  المسودة  تنص  الــرســوم،  هــذه  جانب  وإلــى  نيوز«.  »سكاي 
خالل  من  السيما  االجتماعية،  القطاعات  في  مهمة  استثمارات  إنجاز 
إلى  رصيده  ويصل  »كورونا«  جائحة  لمكافحة  المخصص  الصندوق 

148 مليون دوالر.
والرقابة  التنسيق  لجنة  عن  صادر  تقرير  كشف  سابق،  وقت  وفي 
سينكمش  المغرب  اقتصاد  أن  المغرب،  في  الشمولية  المخاطر  على 
مارس  وفي  »كورونا«،  وباء  جراء  من  الجاري،  العام  خالل  ـــ5.2%،  ب
مع  والجوية  والبرية  البحرية  حدودها  إغالق  المغرب  أعلنت  الماضي، 
اقتصادية، ألجل  أنشطة  وأوقفت  التنقل،  على  قيودا  الخارج، وفرضت 

كبح انتشار فيروس »كورونا«.

املغرب تعدل قانون امليزانية
السعر بالدوالرنوع الخام

36.20برنت

32.96غرب تكساس

36.07دبي

35.71سلة أوبك

54.70أورال

أسعار خامات النفط فى األسواق العاملية *

أسبوعيا التغير 
المصدر: موقع »أويل برايس«

 * أسعار األربعاء      2020

تقترب  النفط  سوق  إن  باركيندو  محمد  ألوبك  العام  األمين  قال 
على  للطلب  تدريجي  ارتفاع  بفضل  التوازن  إلى  الوصول  من 
ما  لتقرير  روسيا  وحليفتها  أوبك  بين  اجتماع  قبل  وذلك  الخام، 
أغسطس  من  اعتبارا  اإلنتاج  تخفيضات  تخفيف  سيجري  كان  إذا 

آب.
وحلفاؤها،  )أوبك(  للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  وتخفض 
مليون   9.7 بمقدار  مايو  منذ  اإلنتاج  أوبــك+،  باسم  المعروفون 
الطلب  ثلث  كورونا  فيروس  أزمــة  دمــرت  أن  بعد  يوميا  برميل 

العالمي وتسببت في انهيار األسعار.
مليون   7.7 إلى  التخفيضات  تخفيف  المقرر  من  يوليو،  وبعد 
أنه  من  الرغم  على  األول  كانون  ديسمبر  حتى  اليوم  في  برميل 

لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
لالقتصادات  الــتــدريــجــي  الفتح  ــادة  ــ »إع بــاركــيــنــدو  ــال  وقـ
الطلب«  في  بشدة  عودة مطلوبة  وفرت  العالم  والمجتمعات حول 
متزايد  اتجاه  كبح  »على  المعروض  تخفيضات  ساعدت  حين  في 
هذه  والطلب  العرض  »اتجاهات  وأضــاف  للمخزونات«.  بسرعة 

تساعد في تقريبنا خطوة بخطوة نحو تحقيق سوق متوازنة«.
بعد  عن  بث  عرض  خالل  باركيندو،  من  التقييم  هذا  ويشير 
على  جذرية  تغييرات  ــال  إدخ المرجح  غير  من  أن  إلى  االثنين، 
ما  على  مباشرة  بصورة  العام  األمين  يعلق  ولم  أوبــك+.  اتفاق 

إذا كان المنتجون سيخففون تخفيضات اإلمداد.
الماضي  الشهر  »رويترز«  لوكالة  بـ»أوبك+«  مصادر  وقالت 
من  التخفيضات  تخففا  أن  المرجح  مــن  ــا  وروســي أوبـــك  إن 
أقل  اإلنتاج  في  الحقيقية  الزيادة  تكون  أن  ويمكن  أغسطس. 
أخرى  وبلدانا  العراق  أن  إلى  بالنظرا  يوميا  برميل  مليوني  من 
تنفيذ  عدم  عن  للتعويض  حصصهم  عن  يزيد  بامتثال  تعهدوا 

كل تخفيضاتهم في مايو ويونيو.
صــادرات  بــأن  »رويــتــرز«  النفط  صناعة  في  مصادر  وأبلغت 
يوليو،  في  هي  كما  ستبقى  أغسطس  في  النفط  من  السعودية 
المملكة  تضخها  أن  المنتظر  من  التي  اإلضافية  البراميل  أن  إذ 

سيجري استخدامها محليا.
إنيرجي«  »إي.إس.أيـــه.آي  مؤسسة  تتوقع  متصل،  صعيد  على 
خالل  النفط  على  الصين  طلب  تراجع  األميركية  االستشارية 
يوميا  برميل  ألف   120 بمقدار  الحالي  العام  من  الثاني  النصف 
النصف  خالل  بمستواه  مقارنة  يوميا  برميل  مليون  1ر14  إلى 
إلى  لألنباء  »بلومبرج«  وكالة  وأشارت  الماضي.  العام  من  الثاني 
أكثر  تدريجية  بصورة  يتم  النفط  على  الصيني  الطلب  تعافي  أن 

مما تشير إليه البيانات االقتصادية األخيرة.
مبيعات  زادت  فقد  الصينية  االقتصادية  البيانات  وبحسب 
سنويا   %  15 بنسبة  الماضي  مايو  خالل  الصين  في  السيارات 
زادت  كما  الجديدة.  السيارات  لمشتريات  الحكومي  الدعم  بفضل 
المئة  في   80 بنسبة   2019 خالل  الصين  في  البري  النقل  حركة 
ظهرت  فيما  ذلك  يأتي   .%  50 بنسبة  الركاب  وحركة  سنويا 
الصين  أن  الماضي  الشهر  الصين  في  صدرت  اقتصادية  بيانات 
الطبيعي  والغاز   %  1 الخام  النفط  من  إنتاجها  زيادة  تستهدف 

بنسبة 3ر4 % خالل العام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

العام  الــديــن  إن  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  فــي  مــســؤوالن  ــال  ق
يساوي  مسبوق  غير  تاريخيا  مستوى  السنة  هذه  سيبلغ  العالمي 
مما  أكثر  أي  العالمي،  االجمالي  المحلي  الناتج  من   %  101,5
غوبيناث  غيتا  قدرت  ذلك،  مع  الثانية.  العالمية  الحرب  عقب  بلغ 
التمويالت  قسم  ومدير  االقتصاديين  كبيرة  غاسبار،  وفيتور 
نفقاتها  خفض  في  ــراع  اإلس تجنب  الحكومات  على  أن  العامة، 
إلى  تعافيها  يتعرض  ال  حتى  المهددة  اقتصاداتها  لصالح 

الخطر.
يواصل  أن  يمكن  وقــت  »فــي  مقال  في  المسؤوالن  ــاف  وأض
تشديد  يحمل  سلبي،  سيناريو  في  االنجراف  العام  الدين  مسار 
بتعطيل  أكــبــر  تهديدا  ــدا  ج مبكر  بشكل  الــمــوازنــة  شـــروط 
المعادلة  أن  على  وشــددا  أعلى«.  موازنية  تكاليف  مع  التعافي، 
من  المتضررة  اقتصاداتها  تحفيز  الحكومات  على  ألن  صعبة 
عن  ديونها  تخرج  أن  دون  مستدام  بشكل  الصحية  األزمـــة 

السيطرة، حسب وكالة »فرانس برس«.
مع  الــوبــاء  ينته  لم  ما  اإلنــفــاق  مواصلة  إلــى  الــدول  ودعيا 
على  الـــدول  بــقــدرة  المحيطة  الشكوك  الحسبان  فــي  األخــذ 
أنفقت  اإلجــمــال،  في  بها.  اإليفاء  يمكن  ديــن  مستويات  إبقاء 
لألسر  المقدمة  المساعدات  على  مليار  ألف   11 نحو  الحكومات 
الحجر  عن  الناتج  االقتصادي  الشلل  من  المتضررة  والشركات 
المسؤوالن  وتابع  المستجد.  كورونا  فيروس  الحتواء  المفروض 
من  »عــدد  حاليا  هناك  أن  واشنطن  من  العاملة  المؤسسة  في 
في  توجد  التي  االقــتــراض  تكاليف  من  المستفيدة  الحكومات 
في  الفائدة  نسب  «تبقى  أن  وتوقعا  التاريخية،  مستوياتها  أدنى 

هذه المستويات طويال«.
العمل  االقــتــصــادات  على  يجب  أنــه  »بما  الخبيران  ــاف  أض
الضغوط  تبقى  الوقت،  لبعض  امكانياتها  من  أقــل  بمستوى 
المصارف  حاجة  على  أيضا  ينطبق  ما  وهو  معتدلة،  التضخمية 

المركزية لرفع نسب الفائدة«.
العالمي  العام  الدين  في  استقرار  حصول  الصندوق  يفترض 
وأشار  والصين.  المتحدة  الواليات  حالتي  باستثناء   ،2021 عام 
االستدانة  مستويات  فــي  تنوع  »يــوجــد  أنــه  إلــى  الــمــســؤوالن 
المحيطة  الشكوك  تبقى  لكن  الــدول«.  حسب  المالية  والقدرات 
ترتفع  أن  يمكن  ذلك،  على  بناء  كبيرة.  االقتصادية  بالتوقعات 
الصاعدة.  االقتصادات  حالة  في  سيما  ال  سريعا،  الفائدة  نسب 
في  مستدام  ــوازن  ت لتحقيق  سبيل  إيجاد  الضروري  »من  لكن 
ونمو  أصال  مرتفع  بدين  األزمــة  دخلت  التي  الــدول  في  الموازنة 

ضعيف«، خاصة الدول النامية.

أمني عام أوبك: سوق 
النفط تقترب من التوازن

الدين العام العاملي يسجل 
مستوى قياسيا في 2020

أوضاعها  لتعزيز  العالمية  الشركات  تسعى  وقت  في 
خلصت  ــا.  ــورون ك فــيــروس  مواجهة  فــي  المالية 
أن  إلــى  كبرى  شركة   900 شملت  حديثة  ــة  دراس
ديون  أعباء  ستتحمل  ــالم  اع أنحاء  في  الشركات 

جديدة تصل إلى تريليون دوالر في 2020.
»رويــتــرز«  وكالة  نشرت  التي  الــدراســة  وحسب 
قفزة  تعني  المسبوقة  غير  الــزيــادة  فــإن  نتائجها 
ليبلغ  عالميا  الشركات  دين  إلجمالي   %12 بنسبة 
تراكم  عقب  يأتي  ما  وهو  دوالر،  تريليون   9.3 نحو 
بأثقل  تنوء  التي  الشركات  ــون  دي وضــع  لسنوات 
مع  المساواة  قــدم  على  العالم  في  الدين  أعباء 

ديون العديد من الدول متوسطة الحجم.
حــادة  ــادة  زيـ أيضا  شهد  الماضي  الــعــام  ــان  ك
اندماج  صفقات  حفزتها  بالمئة  ثمانية  بلغت 
شراء  إعادة  لتمويل  الشركات  واقتراض  واستحواذ 
الحالي  الــعــام  قفزة  لكن  ــاح.  أربـ وتــوزيــع  أسهم 
في  السيولة  صيانة   - تماما  مختلف  لسبب  ستكون 
ماير،  سيث  وقــال  لألرباح.  الفيروس  استنزاف  ظل 
هندرسون  جــونــاس  شــركــة  فــي  المحفظة  مــديــر 
لديون  جديد  مؤشر  أجل  من  التحليل  أعــدت  التي 
األمر  أصبح  شـــيء...  كل  كوفيد  »غير  الشركات، 
ميزانية  وبناء  المال  رأس  على  بالحفاظ  يتعلق 

عمومية حصينة«.
 384 لتدبير  السندات  أســواق  الشركات  طرقت 
وتشير  مايو،  إلى  يناير  من  الفترة  في  دوالر  مليار 
رقما  سجلت  األخيرة  األسابيع  أن  إلى  ماير  تقديرات 
قبل  من  الدين  إصــدار  عمليات  في  جديدا  قياسيا 
وفي  منخفضة.  ائتمانية  تصنيفات  ذات  شركات 
وجه  في  أبوابها  اإلقــراض  أســواق  أوصــدت  مــارس، 
لكنها  موثوقية،  األكثر  الشركات  باستثناء  الجميع 
برامج  خالل  من  جديد  من  مصراعيها  على  فتحتها 
مركزية  بنوك  من  الشركات  سندا  لشراء  طارئة 
والبنك  األميركي  االتحادي  االحتياطي  مجلس  مثل 

المركزي األوروبي وبنك اليابان.
مؤشر  يشملها  التي  الشركات  بالفعل  وتدين 
في  بــه  تدين  كانت  مما  بأكثر  الجديد  الــديــون 
في  نمو  الدين  نمو  ويتجاوز   ،%  40 بحوالي   2014
الضرائب  قبل  األرباح  وارتفعت  كبير.  بفارق  األرباح 
إلى   %9.1 التسعمئة  الشركات  مجموعة  لنفس 
إلى  الــديــون  نسبة  وبلغت  دوالر.  تريليون   2.3
غير  مستوى  المساهمين  مــن  المقدم  التمويل 
ارتفعت  حين  في   ،2019 في   %59 عند  مسبوق 
إلى  الديون  لخدمة  المخصص  الربح  نسبة  أيضا 

ذروة جديدة.
تقريبا  بالنصف  األميركية  الشركات  وتــديــن 
 3.9 يبلغ  برصيد  العالمي  الــشــركــات  ــن  دي مــن 

»يصب  وقــال  المستثمرين.  لــدى  الرئيسي  القلق 
كنا  مما  صعوبة  أكثر  توقعات  اتجاه  في  ذلك  كل 

نتصور قبل شهرين«.
مــع تفشي  األمــيــركــيــة  الــمــؤســســات  ــررت  ــض وت
المتحدة  الواليات  في  المستجد  »كورونا«  فيروس 
في  الــعــزل  ــراءات  ــ إج عــواقــب  بسبب  ــارس،  مـ فــي 
كارثية  النتائج  ــاءت  وج  2020 من  الثاني  الفصل 
تجاوز  فــي  اخـــرى  نجحت  حين  فــي  بعضها  على 
بــرس«  »فــرانــس  لوكالة  تقرير  وحسب  ــة.  األزمـ
أكبر  أربــاح  تراجع  سيت«  »فاكت  مؤسسة  توقعت 
ستريت  وول  ــورصــة  ب ــي  ف مــدرجــة  شــركــة   500
الماضي.  العام  نفسها  الفترة  مع  مقارنة  بـــ%44 
غير  صحية  أزمــة  آثــار  تحديد  المعقد  مــن  لكن 
عدة  ــررت  وقـ شــركــة.  كــل  نــشــاط  على  مسبوقة 
ال  وبــاء  بسبب  توقعات  نشر  عن  االمتناع  شركات 

يمكن التنبؤ به.
عواقب  مــن  مــنــأى  فــي  قــطــاع  أي  يــكــون  ولــن 
انهيار  شــهــدت  الــتــي  الطاقة  وشــركــات  األزمـــة. 
أن  يتوقع  كما  أرباحها.  تصفير  تتوقع  النفط  أسعار 
هذه  مثل  في  كماليات  تبيع  التي  الشركات  تتضرر 
والسيارات. السفر  وتــذاكــر  كالمالبس  األوضـــاع، 
في  كبيرة  أسماء  افــالس  هو  ذلك  على  يشهد  وما 
و»هيرتز  بيني«  سي  »جــاي  مثل  القطاعات  هــذه 

انيرجي«. وشيزابيك 
استراتيجية  عن  المسؤول  ثوفت  نايت  ويقول 
مناجمنت«  أسيت  »مانواليف  لــدى  االستثمارات 
حاليا  الرائجة  القطاعات  ــان  ف العكس  على  ــه  إن
في  تــراجــعــا  »ستشهد  والــصــحــة  كالتكنولوجيا 
أقــل«. حتى  أو  فقط   %10 بمعدل  لكن  أرباحها 

التأقلم  في  نجحت  التي  المجموعات  تمكنت  كما 
شركة  اعلنت  فقد  الخسائر.  تقليص  في  األزمة  مع 
مارس  من  االلكترونية  مبيعاتها  قفزة  أن  »نايكي« 
من  قسم  بتعويض  سمح   %75 بمعدل  مايو  حتى 

خسائرها جراء اقفال متاجرها.
ويقول  التوقعات.  صعوبة  في  عوامل  عدة  وتزيد 
الشركات  تقوم  ــاع  األوضـ هــذه  مثل  »فــي  ثوفت 
نشاطاتها  أن  كما  حساباتها«.  في  أعباء  بتسجيل 
أبريل  شهر  بين  كامل،  فصل  خالل  تقلبات  شهدت 
تدريجي  وتخفيف  العزل  تدابير  فيه  عممت  الــذي 

للقيود في مايو ويونيو.
سيكون  الــشــركــات  اداء  إن  محللون  ــقــول  وي
المثال،  سبيل  وعلى  الخاصة.  باستراتيجيتها  رهنا 
خصصتها  التي  المبالغ  عــن  المحللون  يتساءل 
بكشف  األسبوع  هذا  ستبدأ  التي  الكبرى  المصارف 
الهالكة.ويقول  الــقــروض  مع  للتعامل  نتائجها، 
»المصارف  إن  جي«  »اي  لشركة  ماهوني  جوشوا 
في  وبالتالي  االقتصاد  صحة  على  كثيرا  تعتمد 
المخصص  الــنــشــاط  تــأثــر  تــوقــع  يجب  ــات  ــ االزم

لألفراد«.

القاهرة ــ الوسط

القاهرة ــ الوسط

إلى وحدة تمويل السيارات.
التي  الــشــركــات  ــع  رب على  ليس  المقابل،  فــي 
اإلطــالق،  على  ديــون  أي  الجديد  المؤشر  يشملها 
أكبر  ويبلغ  هائلة.  نقدية  احتياطيات  لديه  وبعضها 
أللفابت  وهو  دوالر  مليارات   104 االحتياطيات  هذه 
التزال  االئتمان  أسواق  إن  ماير  وقال  جوجل.  مالكة 
قبل  ما  ــاع  أوض إلــى  الــعــودة  عن  مسافة  تفصلها 
الفيروس،  يشكله  الذي  الراهن  والتهديد  »كوفيد« 
بالواليات  اإلصــابــة  ــاالت  ح أعــداد  قــفــزات  السيما 
مبعث  يظل  ما  وهم  األخيرة،  اآلونــة  في  المتحدة 

في  زيــادة  وتيرة  ــرع  أس وشهدت  دوالر  تريليون 
اقتصاد  ــأي  ب مقارنة  األخــيــرة  الخمس  السنوات 
موجة  هناك  كانت  حيث  سويسرا،  باستثناء  كبير 
وتحل  الكبرى.  واالستحواذ  االندماج  صفقات  من 
مليار   762 تبلغ  بديون  الثاني  المركز  في  ألمانيا 
الشركات  أكبر  من  ثالث  األخرى  هي  ولديها  دوالر. 
صاحبة  ذلك  في  بما  العالم،  في  بالدين  المثقلة 
دين  يضعها  التي  فولكسفاجن  عالميا  الــصــدارة 
مثل  دول  عــن  بعيد  غير  دوالر  مليار   192 يبلغ 
يرجع  دينها  تضخم  لكن  والمجر،  إفريقيا  جنوب 

مسؤول بصندوق النقد: الوضع قد يتجه 
لألسوأ في ظل عدم اليقين الحالي

7.1 % نسبة انكماش االقتصادات 
المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون

الوباء يرفع معدالت الفقر والبطالة في الشرق األوسط
روشتة ليبيا بـ 100 دوالر للبرميل مع فتح المنشآت

»كورونا« يفاقم ديون املؤسسات العاملية بـ »تريليون دوالر«
أرباح الشركات األميركية في نفق الغموض

تراجع أرباح أكبر 500 شركة 
مدرجة في بورصة »وول ستريت«

أرباح كبيرة لمنصات التجارة اإللكترونية 
ومتاجر األغذية وأوراق المراحيض

● مشهد خارجي لمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن.

● العلم األميركي أمام بورصة وول ستريت في نيويورك في 30 أبريل 2020. )فرانس برس(

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

السنة اخلامسة
العدد 243 25 ذوالقعدة 1441 هــ

16 يوليو 2020 م اخلميس



رأي 10

أريج خطاب

ونشر  ممارسات  من  الشرقية  األســرة  به  ماتقوم 
 ( )اسكتي(  مثل  مفردات  واستخدام  الصمت  لثقافة 
والرئيس  األول  المسبب  هي  علينا(  يقولوا  توا  الناس 
ليبيا  في  هنا  السيئة.  السلوكية  الظواهر  النتشار هذه 
الفضل  صاحب  وكأنه  غاصبها  من  الفتاة  العرف  يزوج 
مبلغ من  مقابل  بها  لقبوله  والعرفان  والجميل  والمنة 
الليبي  القانون  المال )عتب( يتقاضاه ولي الضحية. أما 
فيُسقط الجناية عن المغتصب فور موافقته أو موافقة 
وفي  بالضحية  الزواج  على  مجموعة  كانوا  إذا  أحدهم 
القانون عبد الكريم محمد في مقال  ذلك يقول أستاذ 
»صورٌ  اإلجباري  الــزواج  حول  ليبيا  هنا  بموقع  نشره 
الليبيّ،  المجتمع  في  اإلجباري  ــزواج  ال من  وأشكال 
لتسهيل تصوّر القضيّة، قمتُ بتقسيم بعض أشكال 
األول:  القسم  قسمين،  إلى  ليبيا  في  اإلجباري  الــزواج 
شكلين  ويشمل  القانوني  الغطاء  تحت  تتمّ  أشكال 
رئيسين: إعفاء المجرم باالغتصاب من جنايته )سقوط 
أما  الضحيّة«  على  الفاعل  )تــزوّج(  عقد  إذا  الجريمة( 
هناك في مصر المجاورة جاء التدخل األمني والقانوني 
ولحمالت شنها  في مصر  العام  الرأي  لغضب  استجابة 
الديني  الرد  جاء  أن  بعد  ومثقفون  وفنانون  إعالميون 
أصدرته  بيان  في  مبكرا  األزهر  مؤسسة  في  المتمثل 
المؤسسة في يناير 2018 عن ظاهرة التحرش » األزهر 
تصرف  هو  فعاًل  أو  لفظًا  أو  إشــارة  التحرش  الشريف: 
محرم وسلوك منحرف يأثم فاعله شرعًا تبرير التحرش 
بسلوك أو مالبس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط لما فى 
وحريتها«  المرأة  خصوصية  على  اعتداء  من  التحرش 
الحل  نتائج  عن  األمني  الحل  نتائج  أفضلية  ورغــم 
العرفي فإنه يظل حال مكمال وليس حال وحيدا إذ تأتي 
الرعاية  التتوقف  التي  التنشئة  من  الجذرية  الحلول 
الجوانب  تنمية  على  بل  البحتة  الماديات  على  أثناءها 
الذي  الوعي  على  والتركيز  للناشيء  والنفسية  الروحية 
يعد  الــذي  الخوف  الخوف،  حاجز  بكسر  وينتهي  يبدأ 
يجر  الذي  اإلنسان  شخصية  هدم  معاول  وأقسى  أول 
بالكذب  بدءا  السلوكية  والمشاكل  األمراض  كل  خلفه 
الكبت  ممارسات  نحو  وانطالقا  والــخــداع  والتحايل 

والممنوع المرغوب والتنفيس السلبي عن المكبوت .

 التحرش واالغتصاب وتبعات 
الخوف )مثاالن من ليبيا ومصر(
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القبيلة كيان اجتماعي وليست حزبًا سياسيًا
فالنـــي عبدالرحمن

تريبونة الظل...ملعب البركة )2-2(
عبد السالم الزغيبي

الليبيي  المجتمع  في  القبيلة  تكن  لم 
مكون  عــن  ــارة  عــب ــعــصــورإال  ال مــر  على 
المصاهرة  عالقة  حدود  يتعدى  ال  اجتماعي 
ــراح  األف مناسبات  في  البيني  والتفاعل 
وظلت  الملمات،  في  والمواساة  واألعياد 
ولم  ــار  اإلط هــذا  داخــل  ليبيا  في  القبيلة 
تذكر  معارك  بينها  تحدث  ولم  تتجاوزه، 
عنها  تنتج  قد  القبيلة،  راية  تحت  أو  باسم 
وتتوالد  الدماء  فيها  تسيل  وكوارث  مآٍس 
الترابط  هذا  واألحقاد.  والضغائن  الثارات 
لم  ليبيا  في  القبيلة  أن  أسبابه  أحد  الناعم 
القبيلة بمفهومها  تنشأ في جغرافية ومناخ 
يكن  فلم  المعهودة،  وصراعاتها  وتبعاتها 
ومصدر  للمرعى  طلبًا  والترحال  الحِل 
وســاد  للعصبية،  أساسيًا  دافــعــًا  المياه 
نطاق  داخــل  الدائمة  واإلقامة  االستقرار 
الحِل  إلى  الحاجة  وألغى  المدينة  أو  القرية 
مدنية  فــي  ساهم  كله  هــذا  والــتــرحــال، 
للجغرافيا  الوالء  طابع  عليها  وأسبغ  القبيلة 
القبيلة  ومنهج  وكيان  مرابع  عن  بعيدًا 

المعهودة. وقوانينها 
الليبي  المجتمع  في  القبيلة  فمفهوم 
وثقافة  موروث  عن  جوهريًا  اختالفًا  يختلف 
فعلى  أخرى،  عربية  مجتمعات  في  القبيلة 
والتاريخي  العرقي  البعد  المثال  سبيل 
العربية  الجزيرة  وشبه  اليمن  قبائل  عند 
تشبثًا  وأكثر  أعمق  نجدها  مثاًل،  واألردن 
بها  يرجع  وقد  القبيلة،  وعصبية  بموروث 
وحروبها  عــن  تحدث  غــابــرة  أزمــنــة  ــى  إل
اإلذاعية  والمسلسالت  القصص  التاريخ، 
التخلص  تستطع  لم  المجتمعات  تلك  في 
وظل  تجاهله  أو  اإلرث  ذلــك  بصمة  من 
الواقع  ألـــوان  مــن  ــون  ول كظل  يرافقها 
من  برأسه  يطل  يــزال  وال  فيها،  والحياة 
في  القبيلة  إلى  نظرنا  إذا  أما  آلخر،  حين 
وطقوسها،  ومركبها  األفريقية  الــقــارة 
وعاداتها  بإرثها  وتشبثًا  أكبرعمقًا  فاألمر 
يصل  إذ  األصعدة،  مختلف  على  وقوانينها 
للقبيلة  والسياسي  العنصري  التوظيف 
والتصفية  والمجازر  المذابح  درجــة  إلــى 
أنهار  جــريــان  ــى  إل ــؤدي  ت التي  العرقية 
السلطة  على  الصراع  بسبب  الدماء  من 
أو  الطبيعة  مـــوارد  على  السيطرة  أو 
روندا  في  حدث  ما  السياسية،  الصراعات 
»التوتسي«  بين  مضت  عقود  ثالثة  منذ 
إنبثاق  لــوال  ببعيد  ليس  ــو«  ــوت ــه و»ال
العقل  وتفتق  والمدنية  السالم  مشعل 
والسعي  الموبوء،  اإلرث  ذلك  من  المبرأ 
وطنية  بنية  البناء  واإلصرارعلى  والعمل 

الجراح  وتضميد  النزيف  وقف  وعلى  صادقة 
والمحبة  الوطن  وحدة  بلسمها  بضمادة 
تلك  التئام  نتائجها  من  فكان  والسالم، 
الوطن  أبناء  بين  الدم  شالل  ووقف  الجراح 
وثقافتها  القبيلة  نعرة  عن  بعيدًا  الواحد 
بعدها  الوطن  لينطلق  لآلخر،  الرافضة 
والنماء،  واالزدهار  واالستقرار  التقدم  نحو 
كل  هي  قبيلته  واحــد  وطــن  رايــة  تظلله 

الرواندي. المجتمع  مكونات 
بعديها  من  بالرغم  ليبيا  في  القبيلة 
درجة  على  أنها ظلت  إال  واألفريقي،  العربي 
مما  الشمولي  الوطني  والحس  الوعي  من 
ونزعته  القبلية  وبــاء  ضد  محصنة  جعلها 
الدافع  ــة  ازدواجــي من  فالبرغم  العرقية، 
أن  إال  وأفريقيًا،  عربيًا  القبلي  والمحرك 
ولم  الصدفة  خارج  ظلت  ليبيا  في  القبيلة 
تفلح كل التيارات من الزج بها وحشرها في 
أتون السياسة أو الحروب والنزاعات األهلية.

المجتمع  لبدونة  السابقة  المحاوالت  كل 
والًء  القبلي  الــوالء  وظل  تفلح،  لم  الليبي 
محيط  وداخل  واضح  بشكل  جغرافيًا  مدنيًا 
عرقيًا،  وليس  مناطقي  انتماؤه  اجتماعي، 
رغم  سياسيًا  توظيفه  أحــد  يستطع  ولــم 
هذا  واأللقاب،  والمسميات  التحفيزات  كل 
الليبي  المجتمع  إليه  وصل  ما  عن  ناتج 
المدن  حياة  وواقع  السلمي  التعايش  من 
وزمالة  الجوار  تنوع  بمختلف طيفها وكذلك 
بحيث  المجتمع،  مكونات  وتالقح  العمل 
وتناغم  تجانس  وحــدث  الحواجز  كسرت 
المدني  والــوالء  كعرق  القبلي  اللقب  بين 
التنوع  بهذا  فرسم  المدينة،  أو  للمنطقة 
ألوان  كل  فيها  التقت  فسيفساء  من  لوحة 
الفنون  وتنوع  والعادات  واللهجة  الطيف 
واالنتماء  والتسمية  الوالء  وأصبح  والحِرف، 
الجين  وتشتت  حضارية،  مدنية  صبغة  ذا 
المصاهرة،  بسبب  ــي  ــوراث ال والــعــامــل 
مختلف  بين  القبيلة  أســوار  اقتحمت  التي 
وصهرت  والقبائل،  والعشائر  العائالت 
الــعــرق فــي دم واحـــد مــمــزوج مــع دمــاء 
الفصائل  المتعددة  وجغرافيتها  المدينة 
يعد  ولم  النووي  الحمض  واختلط  واألعراق 
عنوانًا لعرق القبيلة، وتالشى الجين األوحد 
وظل  ــدت،  وج إن  ومميزاته  عيوبه  بكل 
وشهادة  العائلة  ورقة  في  مقيد  لقب  مجرد 

الميالد أو بطاقة الهوية.
من  كــان  الديموغرافي  التغيير  هــذا 
التعصب  من  الكامل  شبه  التخلص  نتائجه 
عنه  ونهى  مقته  الــذي  الجاهلي،  القبلي 
حدود  في  حصره  وتم  اإلسالمي،  الدين 

التعارف  على  المبنية  االجتماعية  العالقات 
العامة  والمصلحة  الخير  ألجل  والتسابق 

للمجتمع. المدني  للمكون  والمشتركة 
اآلونة  في  الشديد  ولألسف  الحظنا،  لقد 
القبيلة  لتوريط  محمومة  محاوالت  األخيرة، 
الداخل  من  السياسة  ودهاليز  أتــون  في 
السعي  كان  الداخلي  الشأن  ففي  والخارج، 
وحاولت  الوسيلة  بــررت  كغاية  للسلطة 
داخل  قبلية  وتحالفات  جهوية  كيانات  خلق 
الواحد وهذه في حد ذاتها  الليبي  المجتمع 
الوطن  مستقبل  تخدم  ال  تشرذم  نزعة 
في  سببًا  تكون  وقد  وأرضه،  شعبه  ووحدة 
دون  الجاهلية  نعرة  وإحياء  الدماء  إراقــة 
المترتبة  المسقبلية  للمخاطر  وإدراك  وعي 

عليها.
فإنني  الموجز  الــســرد  هــذا  خــالل  مــن 
بمختلف  ليبيا  أبناء  األولى  وبالدرجة  أرجو 
لما  واإلدراك  الصحوة  العرقي  طيفهم 
وعيًا  أكثر  يكونوا  وأن  حولهم،  يجري 
ينصب  الــذي  للشراك  وينتبهوا  وفطنة، 
الذي  والمتخلف  اآلســن  والمستنقع  لهم 
قبل  من  أعدائهم  قبل  من  إليه  يساقون 
أطماعها  لها  وغربية  عربية  دول  سياسات 
وثرواتها،  ليبيا  تجاه  الخاصة  وأجنداتها 
تفاعل  متابعة  على  مبني  االعتقاد  هــذا 
الوضع  فــي  وعربية  غربية  دول  رؤســـاء 
التوظيف  توظيفه  ومحاولة  الراهن  الليبي 
ومصلحة  ووحــدة  لمكون  والمدمر  الضار 
واستقراره،  وأمنه  ومستقبله  الليبي  الشعب 
أن  نتائجه  من  سيكون  تأكيد  بكل  وهذا 
بناء  الليبي  الشعب  على  ويتعذر  يصعب 
أجلها  من  ضحى  التي  الديمقراطية  دولته 
والدتها  ينتظر  وهــو  واألرواح،  بالمهج 

الصبر. بفارغ 
ــوا  زال ال  كــانــوا  وإن  ليبيا  أبــنــاء  على 
أن  اجتماعيًا،  القبلية  بمظلة  يستظلون 
رسالتهم  وسمو  وطنهم  على  يحافظوا 
الذي  والنقي،  الطاهر  االجتماعي  ومكونهم 
قبيلة  كل  ساهمت  الزمن  مرور  على  ظل 
الوطن  بناء  لبنات  من  لبنة  لتكون  فيه 
األساسية  مكوناتها  من  ومكونًا  والدولة 
األعمى  بمفهومها  القبلية  وباء  عن  بعيدًا 
الــداء  هــذا  كــان  فقد  للعرق،  والمتعصب 
جسيمة  وخسائر  طائلة  حــروب  في  سببًا 
أماكن  في  الواحد  الوطن  أبناء  ثمنها  دفع 
فوات  بعد  الكارثة  حجم  وأدركـــوا  أخــرى 
من  وشعبها  ليبيا  اهلل  حفظ  األوان. 
الجهوية  وراء  واالنجرار  والتقسيم  التشرذم 

السلطوية. واألطماع  والقبلية 

على أبناء ليبيا 
وإن كانوا ال زالوا 

يستظلون بمظلة 
القبلية اجتماعيًا، 
أن يحافظوا على 

وطنهم وسمو 
رسالتهم ومكونهم 
االجتماعي الطاهر 

والنقي، الذي ظل 
على مرور الزمن 

ساهمت كل قبيلة 
فيه لتكون لبنة من 

لبنات بناء الوطن 
والدولة ومكونًا من 
مكوناتها األساسية 

بعيدًا عن وباء 
القبلية بمفهومها 

األعمى واملتعصب 
للعرق

إعفاء املجرم 
باالغتصاب من 
جنايته )سقوط 

الجريمة( إذا عقد 
)تزّوج( الفاعل على 
الضحّية« أما هناك 
في مصر املجاورة 

جاء التدخل األمني 
والقانوني استجابة 
لغضب الرأي العام.

وبالتحديد  ديسمبر   24 ملعب  على  ترددي  أثناء 
الهيالهوب  جمهور  يجلس  حيث  الظل،  تريبونة  في 
عاصرت  الجميلة  السنوات  هذه  خالل  بنغازي(  )هالل 
كانوا  الذين  الزرقاء  الغاللة  مشجعي  من  العديد 

حريصين على
وبروح  تعصب،  دون  وتشجيعه  الفريق  متابعة 
خسر  إذا  يمرضون  كانوا  لكنهم  عالية،  رياضية 
الحصر.  ال  المثال  سبيل  على  ومنهم  الهيالهوب، 
به  عرف  الذي  اللقب  وهو  )حيطه(،  أو  قرقوم  حسين 
مدينة  في  المشهورة  الشخصيات  من  بنغازي،  في 
األصلين،  الهالليين  المشجعين  ومــن  بنغازي، 
مرتديا  الوقوف،  عاداته  من  وكان  الجميع،  وصديق 
الذي  الحديدي  بالسلك  ممسكا  العربية،  المالبس 
التريبونة عن عشب الملعب، قلقا متجهما وال  يفصل 
بأقدام  الهالل هدفا جميال  بال، حتى يسجل  له  يهدأ 
حيطه  يتنفس  عندها  الصغير..  ديمس  أو  الشعالية 

الصعداء وتنفرج أساريره.
الظل  تريبونة  ورواد  الهالل  مشجعي  مشاهير  من 
سعد  الهري،  اهلل  وفتح  والعوريمة  الدني  من:  كل 
محمود  الجاهل،  المهدي  الطواحني،  يوسف  كالي، 
علي  الحفيان،  علي  الهوني،  علي  ــب«،  رط »خــده 
علي  محمد  دغيم،  عبداهلل  »السيقرو«،  الجهاني 
الفيتوري،  امحمد  بوخيط،  حسن  الحاج  بوخيط، 
عبدالسالم  الــحــاج  الهيالهوب  الــرويــعــي،  طالب 
سي  التركي،  ومحد  قيني  السنوسي   ، ابوزعكوك 
بوسن.. أبوبكر النيهوم.. عمر بورويله.. عمر دومة.. 
هلوم،  بن  نوري  دومة،  مصطفى  الزغيبي..  منصور 
العبار  هاشم  السيد  البيجو،  السنوسي  الزغيبي،  سعد 
المعلم  آنذاك،  الليبية  الجوية  الخطوط  شركة  مدير 
والصحفي  دومه..  محمد  الحارس  الشريف..  اهلل  عبد 
كاريداكس  اليوناني   .. الدراجي  مفتاح  الرياضي 
الشجرة،  بميدان  والفضيات  الكريستال  محل  صاحب 
الجزارة«  محل  »صاحب  األصيل  الهيالهوب  تنسَ  ال 
من  أول  وهو  »البسيوني«.   .. التومي  عبداللطيف 
المرن  البالستك  من  »طــوق  بالهيالهوب  رقــص 
التريبونه،  في  مرة  أول  تضيقه«  و  توسيعه  يسهل 
بمشجعي  »الهيالهوب«  اسم  التصق  هناك  ومن 

الهالل.
البسيوني. الــمــبــروك  الــزعــيــم،  والــهــيــالهــوب 

محمد  دغيم،  القادر  عبد  جربوع،  حسين  المرحوم 
الشعبي«  والمطرب  النيهوم.  الحميد  وعبد  حمي 
عمر  برفقة  كان  أن  نــوادره،  ومن  الجديد«،  حمدي 
المخزومي، ومنصور الزغيبي، ومحمود بن هلوم، في 
االتحاد،  الهالل مع  مباراة  إلى طرابلس لحضور  رحلة 
السالم  عبد  سي  مقام  عند  توقفوا  الطريق  وفــي 

أن  الشيخ  سي  من  والطلب  الفاتحة،  لقراءة  األسمر، 
يفوز الهالل »بجاهك يا سي عبد السالم يفوز الهالل 
مشجع  دعوة  كانت  هكذا  فرحانين،  وانروحوا  اليوم، 
وخسر  المبارة  ولعبت  الجديد«،  »حمدي  الهالل 
سي  عند  ثانية  توقفوا  العودة،  طريق  وفي  الهالل، 
السالم«  السالم، ودخل حمدي مخاطبا سي عبد  عبد 
فيك  نحرش  واهلل  السالم،  عبد  سي  يا  باهي  باهي 

سي رافع«..
بتشجيع  بنغازي  في  المشهورة  الشخصيات  ومن 
الزعيم  الهيالهوب،  والبيضاء،  الزرقاء  الغاللة  فريق 
يدخل  أن  عــادتــه  مــن  ــان  وك الــفــزانــي،  السنوسي 
لدعم  ديسمبر،   24 ملعب  إلــى  الجيب  بسيارته 

وتشجيع ناديه الهيالهوب
وهو من رواد محل بقالة حمي بوزعكوك.

وهتافات  صيحات  كانت  اللعب،  مجريات  أثناء 
الالعبين  لمؤازرة  التريبونة،  في  الهاللية  الجماهير 
مع  الحماسة،  وتزداد  والفوز،  العطاء  على  وتحفيزهم 
كل ستوب عالصدر من المحجوب بوكر، ملك النص، 

أو تمريرة
الفهد  من  انطالقة  الكبير،  ديمس  من  ماكرة 
علي  الدولي  من  مراوغة  الصغير،  ديمس  األسمر 
من  كرة  صد  البقرماوي،  من  رأس  ضربة  الشعالية، 
الدفاع،  قلب  من  محقق  لهدف  هجمة  ومنع  الكليلي، 

عبد السالم الورفلي
البركة  ملعب  في  المباريات  طيلة سنوات حضوري 
أتذكر  لم  الرياضية،  المدينة  وافتتاح   70 عام  حتى 
فقط،  عراكا،  أو  مشاجرة  أو  شتيمة،  أو  سبابا  يوما، 
أجري  اسكامبيا،  حكم،  يا  »تيمبو  مثل  عبارات  تسمع 
في  طرفا  »الهالل«  فريقي  يكون  ال  وعندما  فيل«  يا 
الشمس  تريبونة  في  للجلوس  أتنقل  كنت  المباراة، 
جيدا  وأتذكر  الحديدية،  المدرجات  أو  األهالولية، 
في  أبدا  مكانه  يغير  وال  دوما  يجلس  كان  مشجعا 
المرمى من جهة دخول  الحديد خلف حارس  تريبونة 
كان  السوسي..  سانية  التريبونة  وخلف  الالعبين 
يلبس في كبوط ويدخن بشراهة ويحمل معاه راديو 
يشاهد  جلد،  بقماش  مغطى  ترانزيتر..  ترانزيت 

المباريات، ويستمع في نفس الوقت للمباراة التي
الشهير  المذيع  ويتابع  طرابلس..  في  تجري 
بها  اشتهر  طالما  عبارات  يردد  وهو  الشغيوي  حسن 
في  البلدي  الملعب  من  جديد،  من  عليكم  »السالم 
االتحاد  مباراة  من  الثاني  الشوط  لنتابع  طرابلس 

واألهلي..«.
يتذكرون  ديسمبر،   24 ملعب  في  الكورة  وعشاق 
ويعرفون حق المعرفة سي حسين الفيل، وهو يجلس 
شنطة  وبيده  األبيض  البالطو  يلبس  الدكة،  على 

أي  ليسعف  طــارئ  لكل  جاهز  األولــيــة،  اإلسعافات 
رياضي مصاب في الملعب.. بدقة ومهارة.

ومناداة  الفاخري،  أغنيوه  المشهد،  عن  يغيب  وال 
تلك  يتذكر  وكلنا  أغنيوه«  يا  »صــور  له  الجمهور 
حاملة  الملعب  تدخل  كانت  التي  الظريفة  الشخصية 
بها  ممسكة  أو  صدرها  وسط  في  معلقة  كاميرتها 

في يدها، وبمجرد
الصور،  التقاط  في  يبدأ  والحكام  الالعبين  دخول 
وهم  اغنيوة(  يا  )فاضية  المشجعين  صيحات  وسط 
يقصدون أن الكاميرا اليي يحملها خالية من األفالم.

أن  نستطيع  ال  البركة،  ملعب  عن  نحكي  وعندما 
الهيالهوب  وهــو  أصلية،  هياللية  شخصية  نغفل 
المرحوم »حمي بوزعكوك« صاحب محل البقالة أمام 
24 ديسمبر ونادي النصر الحقا، وكان  البركة،  ملعب 

محله ملتقى
لكبار الشخصيات البنغازيه، وقد اشتهر سي حمي، 
والمقالب  النوادر  وصاحب  بنغازي  ظرفاء  أحد  بأنه 
بتوزيع  يقوم  كان  الهالل  يفوز  كان  وعنما  والطرفة، 

الحلويات، فرحا وابتهاجا بفوز فريقه.
إغفالها..  يمكن  ال  التي  البركة  ملعب  وجوه  ومن 
التاورغي  خميس  الهالل  الطيب..عاشق  الرجل 

الشهير باسم »بالل« من سكان الكيش.
نادي  فريق  حصول  شاهدت،  الملعب  هــذا  في 
دولية  ومبارايات   ،67 عام  ليبيا  دوري  على   ، التحدي 
ديمس  وهدف  الشهيرة،  وأثيوبيا  ليبيا  مباراة  مثل 
التصفيات  في  ليبي  هدف  أول  يعتبر  الذي  الصغير 

األفريقية لكأس
بملعب  إثيوبيا  منتخب  في شباك   69 العام  العالم 

البركة ببنغازي.
كما شاهدت هدف عبد الجليل الحشاني مع فريقه 
األهلي ببنغازى، عندما قاده للفوز وديا على الزمالك، 
الحشاني  هدف  وكــان   ،1968 عام  البركة  بملعب 

بضربة راس والمطر ينهمر.
تنتهي  التنسى،  التي  الرائعة  األجواء  تلك  وسط 
جمهور  بين  وأنت  ال  كيف  هادئة،  أجواء  في  المباراة 
محترمة،  أسر  وأعيال  لبالد،  أعيال  من  جله  محترم، 
طريقنا  نأخذ  وعندها  والــنــوادر،  الطرفة  تجمعهم 

للخروج من
ــوع إلـــى حيث  ــرج الــمــلــعــب، بــاتــجــاه طــريــق ال
الناصر  عبد  »جمال  االستقالل  بشارع  نمر  انطلقنا، 
ونظافة  المفتوحة  والدكاكين  المحالت  الحقا«،حيث 
ميدان  إلــى  نصل  حتى  »الرصيف«  المرشابيدي 
ونبدأ  الوسعاية  ونصل  العقيب،  لشارع  ومنه  الشجرة 
الهدف  سجل  ومن  المباراة  حول  الحكايات  سرد  في 

ومن فاز، ومن لعب أحسن؟

دخول الالعبني 
والحكام يبدأ في 

التقاط الصور، وسط 
صيحات املشجعني 

)فاضية يا اغنيوة( 
وهم يقصدون أن 

الكاميرا اليي يحملها 
خالية من األفالم.

العالقات اإلثيوبية - املصرية
والصراع على مياه النيل )3(

بين  العالقات  في  التطور  أن  المصري  الرئيس  سيادة  خطاب  بعد  خافيًا  يعد  لم 
مصر وإثيوبيا سوف يأخذ منحى أو منعرجًا على غير ما هو متوقع في عقل مخططي 

السياسة الخارجية المصرية.
هناك أوال بعض المالحظات الجديرة باالهتمام حول خطاب يوم 7يوليو ودالالته 

السياسية:
النظام  عليها  درج  التى  التقليدية  المصرية  السياسة  إطار  في  يقع  الخطاب   *
ومطلع  والسبعينات  الستينات  خالل  الذهبي  عصرها  في  امتدت  والتي  المصري 

الثمانينات،
األلفية  بداية  مع  أكثر  بوضوح  لنجاحها  الموضوعية  العوامل  تتقلص  وبدأت 

الثالثة.
والروابط  والصداقة  الجوار  وعالقات  النوايا  حسن  على  اعتمدت  الخطاب  *لغة 
التى  المصري  الخطاب  لغة  وهي  أثيوبيا ومصر؛  بين  والدينية  والحضارية  التاريخية 
على  )متوفر  مؤخرًا  المصرية  الخارجية  أعدته  شامل  تقرير  آخر  حتى  سائدة  ظلت 

موقع وزارة الخارجية المصرية(.
*جزء كبير من الخطاب موجه إلى الرأي العام األثيوبي والمصري. وهما يشكالن 
عقلية  عليه  تسيطر  والذي  حاليًا؛  الدائر  الشديد  الصراع  في  أهمية  األقل  العنصر 

إثيوبية متجبرة لن تأبه بكلمات الصداقة والمحبة »واإلخالص«.
الصراع  لمجريات  مصر  رؤية  أو  فكر  تحليل  في  يواجهني  الذي  المحيّر  اللغز  إًن 
إلى  األثيوبي  والتكبر  الصلف  هذا  من  سلبيًا  مصر  تقف  أن  يمكن  هل   : هو  الحالي 

حد يجرح كبرياء مصر والعرب؟

االستراتيجية المصرية المقبلة واحتماالت المواجهة:

في  يجري  الــذي  السياسي  التطور  في  اإلسرائيلي  الــدور  استيعاب  ضــرورة  أوال: 
استراتيجية  فإن  اهلل،  رحمه  ربيع  حامد  العالمة  أستاذنا  أوضح  وكما  المنطقة. 

إسرائيل المناوئة لمصر تقوم على ثالثة أسس:
1 - تخريب مصر من الداخل؛

2 - عزل مصر عن الدول العربية؛
3 - تقليص دور مصر اإلقليمي في أفريقيا.

فإن  الكتاب*،  إلى  العودة  يمكن  حيث  للتفصيل  يسع  ال  المجال  أن  من  وبالرغم 
أجل  أمريكي ضد مصر، من  اسرائيلي  إثيوبي  تحالف  إلى  بوضوح  يشير  الكالم  هذا 

إضعافها وفرض الجوع عليها ومن ثم الركوع لإلرادة اإلسرائيلية.
وكان د. حامد ربيع يقول إنه عندما تتحدث إسرائيل عن السالم فهي عمليًا تعد 
إلى  الممكن اآلن أن نفهم أن إسرائيل لم تعد في حاجة  العدة لحرب قادمة. ومن 

أن تخوض بنفسها هذه الحرب، وإنما تشعلها وتحرك دوال أخرى نيابة عنها.
لتقوم  وأمريكا  إسرائيل  من  مباشرًا  ودعمًا  تأييدًا  تلقى  أثيوبيا  أن  يعني  وهذا 

بملء سدّ النهضة ضد اإلرادة المصرية.
وهذا يمكن أن يجعلنا نشعر بمرارة الضغوط األمريكية ربما على مصر االستمرار 

في السياسة الناعمة، وتجنب المواجهة.

ثانيًا: االستراتيجية المصرية المقبلة:

استراتيجية  وتبني  الخارجية  سياستها  لتغيير  الوقت  من  المزيد  مصر  أمام  يعد  لم 
للتهديد  المصري  القومي  األمن  تعرض  إن  البقاء.  أجل  من  الــذات  عن  الدفاع 
صار  الــذي  األثيوبي،  ــوزراء  ال رئيس  حياء  وقلة  صفاقة  خالل  من  واضحًا  أضحى 
المُنّظر  على  امتالكًا.  النيل  يمتلك  وكأنه  االبتسامة  واسع  القدمين  منفرج  يتحدث 
المصري للسياسة الخارجية واألمنية أن يسعى إلى تأكيد عناصر فكر األمن القومي 

واحتياجاته وإدخالها ضمن استراتبجيته القادمة لتحرير مياه النيل.
وللحديث بقية.

د. محمود محمد خلف
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من يرى الشجرة ال يرى الغابة

محطات عابرة، وواحدة أخيرة

حتمية املجاز

من  عالم  فــي  يعيش  أي  مــجــازي«.  »حــيــوان  بأنه  اإلنــســان  وصــف  يمكن 
عالم  إلى  تنتمي  األشياء بمسميات  التي تسمي  المجازية  اللغوية  االستخدامات 
الواصفة  اللغة  إلى  وليس  مباشر،  غير  بشكل  األشياء  التعبيرعن  أي  المجاز، 
ذلك  على  دليل  أبلغ  ولعل   . عليها  تقتصر  بأسماء  المسميات  تخص  التي 
درجة  وإلى  أحيانا،  العشرات  يصل  بما  الواحدة  الكلمة  معاني  تعدد  وأبسطه 
تضم  متتالية  انزياحات  إلى  تعرضت  أنها  على  يدل  مما  أخرى،  أحيانا  التضاد 
غير  آخر  شيئا  ليست  االنزياحات  وهذه  مختلفا،  جديدا  معنى  مرة  كل  فيها 

المجاز.
تعني  الجمال،  فائق  شيئا  بها  نصف  التي  المثال،  سبيل  على  »رائع«،  فلفظة 
المجازي،  االنزياح  نقلت هنا، عن طريق  ولكنها  ع«،  مُروِّ أو  األصل »مخيف،  في 
بحيث  الجمال،  بالغ  نصفه  الذي  الشيء  أن  بها  نعني  صرنا  بحيث  ضدها،  إلى 

يبتعث في وجداننا شعورا بالدهشة القريبة من اإلحساس بالجالل والرهبة.
»مريض«  أيضا  تعني  اللطيف،  النسيم  بها  نصف  التي  »عليل«  ولفظة 
الشاعر  لخص  وقد  الضد.  إلى  انتقلت  أنها  أي  إنسان،  جسد  بها  نصف  حين 

األندلسي ابن زمرك هذا الجانب حينما قال:
نسيم غرناطة عليل... لكنه يبريء العليل

بالتشاؤم  تتعلق  سحرية  معتقدات  بسبب  نشأ،  ما  أول  نشأ،  المجاز  ولعل 
أنه  الكفيف  عن  الليبية،  لهجتنا  في  نقول،  فحين  الدماثة.  وأحيانا  والتطير، 
من  يدل  أنه  كما  به،  اإلصابة  من  خوفا  العمى  ذكر  يتجنب  مجاز  فهذا  بصير، 
جانب آخر، على احترام مشاعر الشخص الموصوف. وكذلك الشأن حين نسمي 
اللون األسود. ثم ال ننسَ أن  التشاؤم من  الفحم »بياضا«، فهذا ينطوي على 
إلى  يقود  مدخال«  أو  مسربا  أو  »معبرا  األصل  في  تعني  ذاتها  »مجاز«  لفظة 
مكان آخر، فكأن المجاز هنا، بالمعنى البالغي، يقود إلى معنى آخر غير مدلوله 

الظاهر.
يتسرب«  أن«  البد  أدبي  عمل  عن  نتحدث  دمنا  فما  األدب،  إلى  بالنسبة 
نوضح،  أن  حاولنا  مثلما  المجاز،  أن  ذلك  أبينا،  أم  شئنا  العمل  هذا  إلى  المجاز 
و  التاريخ،  عبر  تشربتها  لمجازات  حاملة  اللغة  ألفاظ  فمعظم  للغة.  محايث 
خالل  المجازية  طاقاتها  تفتيح  لأللفاظ  يتيح  أنه  في  يتمثل  األدبي  العمل  دور 
القاريء  فإن  إلى جانب ذلك  األلفاظ.  عملية دخولها في عالقات مع غيرها من 
المجاز،  دنيا  إلى  داخل  أنه  ما،  أدبي  عمل  قراءة  في  شروعه  بمجرد  يفترض، 
ذائقته  تقيمها  التي  العالقة  خالل  من  تخليقه  ويحاول  عنه  يبحث  يظل  لذا 
إنه  القول  وبذا يمكن  النص.  دنيا  الثقافي مع  الفني ومخزونه  الجمالية وحسه 

ال مفر، سواء في الحديث اليومي العادي أو العمل األدبي، من المجاز.

رسالة  لتحضير  بريطانيا  إلى  وسافرت  »تزوجت  قال:  المتميزين،  ليبيا  أطباء  أحد  حدثني 
أن  خشينا  أسبوع  خالل  ولكن  الصحة  جيد  بطفل  عدنا  عام  بعد  تخصصي،  في  دكتوراة 
بعد  ورجعنا  اهلل،  بفضل  تعافى  ولكنه  تحديده،  عن  وعجزنا  به،  ألم  مرض  بسبب  نفقده 
إجازتنا إلى بريطانيا. وما إن بدأت إجازتي الصيفية الثانية حتى عدنا إلى بنغازي، بطفلين. 
عدنا  الثالثة  السنة  وفي  نفسه.  السيناريو  وتكرر  األول،  أصاب  الذي  بالداء  الثاني  مرض 

بثالثة وتكرر األمر. وبعد إتمام رسالتي عدنا ولم يصب أحد منهم«.
تفسير تجربته تناولها في ورقة بحثية، خالصتها أن ثمة فيروسات وجراثيم ما إن تصل 
الذي غزا  الفيروس  بابتكار مضاد حيوي لها،  جسم اإلنسان حتى تقوم معامله ومصانعه 
له  مضاد  بخلق  المولود  مناعة  فقامت  بريطانيا،  في  موجودا  يكن  لم  ليبيا  في  المولود 

وشفي منه واكتسب المناعة ضده.
أبرمها  التي  اتفاقياتها  من  وكان  بنغازي،  في  الطب  لكلية  مسجال  كنت   1972 سنة 
الدكتور رؤوف بن عامر عميد الكلية، مع جامعة برمنجهام هي قبولهم لطلبة من كليتنا 
األكياس  عمليات  في  والمشاركة  بالحضور  ألطبائهم،  يسمح  أن  مقابل  العليا  للدراسات 
األكياس  هذه  جراثيم  على  قضوا  فلقد  لإلنسان،  الضالة  الكالب  تنقلها  التي  المائية 
)الجرثوم(  هذا  يوجد  فال  واحد!  ضال  كلب  بينها  من  ليس  التي  لكالبهم،  صحية  برعاية 
مطلقا هناك، وبالتالي ليس هناك أكياس مائية، التي تكون خطيرة إن تخلقت في أجهزة 
اإلنسان الدقيقة، مثل الكلى أو القلب، عندها تكون قاتلة. وبالمناسبة، منذ حوالي ثالثين 
عاما أو أكثر شخّص لي الدكتور فيصل شمبش كيسا، وقال لي ساخرا: »دعه سوف )يتربى 
في عزك( من السوائل الحسنة والخبيثة أيضا!« وبالفعل ما زال الكيس ينمو، في ظهري، 

وأصبح بحجم منجه من نوع )تيمور(.
ألجسام  الجسم  تصنيع  أن  من  الرغم  على  للفيروسات«  البقاء  »إن  قال:  العلماء  أحد 
مضادة ألي )فيروس( أمر أثبته العلماء بالتجارب، ولعل تجربة صديقي الدكتور خير دليل 
يالحق  أصبح  االنقراض  أليس  ثم  الديناصورات،  فأين  الحياة،  صيرورة  وأيضا  ذلك،  على 

الحيوانات الضخمة، وبالتوالي األضخم ثم األقل منه؟.
في ستينيات القرن الماضي، سمعت خطبة مباشرة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
يقول إن التعداد وصل 44 مليون وأضاف »أنتم رايحين فين؟« وقامت الدولة بجهد خارق 

لتنظيم النسل، ومع ذلك وصل التعداد السكاني اآلن أكثر من 120 مليون.
في الصين ال يُسمح إال بطفل واحد للعائلة، أما إن أنجبت اثنين فتُدفع غرامة عالية، 
تمنع  وسيلة  تكون  قد  أو  الزوج،  إخصاء  يعني  الثالث  الطفل  أن  الصينيين  أحد  وأخبرني 

التلقيح. ولم تسمح بطفلين إاّل مؤخرا.
عن  نظرياتهم  الجامعة  في  درسنا  الذين  االجتماع  علماء  من  و)دوركايم(  )مالتس( 
الرعاية  نتيجة  وأنه  مصالحهم،  وتصادم  البشر،  زحام  من  العالم  في  السكاني  االنفجار 
هو  االنتباه  يلفت  ما  أن  غير  ملحوظ.  بشكل  يزداد  السكاني  النمو  أخذ  الحديثة  الصحية 
األرض،  أمنا  وموارد  السكان  انفجار  بين  التوزان  خلق  في  تتدخل  الطبيعة  بأن  رأيهم 
فالكوارث الطبيعية من زالزل وبراكين وأوبئة تقلص التعداد البشري، وباإلضافة إلى ذلك 

الحروب، وبالمناسبة لدينا االثنتان!
هذه  عن  كتبوا  الذين  مثل  أكتب  لم  السرب،  خارج  ظللت  أنني  الحظتم  أنكم  وأعتقد 
ولو  منه.  قريب  أو  )كورونا(  اسمه  التويوتا  من  موديل  ثمة  أن  أعتقد  التي  )الكورونا(، 
وشباب  بمدافع  بلدنا  تجوب  التي  اللون،  ترابية  الرباعي  الدفع  سيارات  سموا  أنهم 
ومرتزقة العالم، بـ )كورونا( والتي تحصد من شبابنا أكثر ما فعلت )الكورنا(، لسهلوا عمل 

اإلحصائيات، ودراسة الفاقد، وبقية األشياء األخرى التي تهم علماء السكان.
بها،  أصيب  إنسانا  ينقذ  قد  الكورونا،  من  تعافى  مصاب  من  بدم  االستعانة  إن  يقال، 
فيروس  على  يقضي  الذي  اللقاح  صناعة  في  أخذ  اإلنسان  جسم  أن  يعني  هذا  ولعل 
الجانب  يتدخل  وقد  بذلك،  يقوم  سوف  الجسم  فإن  األمــر  يكون  وكيفما  الكورونا، 
ما  األحوال  وفي كل  غيرها.  أو  أنيقة،  أقراص  في  )كورونا(  وتكون  التجاري،  أو  االقتصادي 
وأنا   « كبّه  يناكفها: »عطك  على من  به  تدعو  كانت جدتي  الذي  )الكبة(  عام  أذكر  زلت 
الوباء الذي اجتاح ليبيا في سنة من السنوات، قد يكون الجدري أو السل أو  ال أعرف هذا 
العالم  في  ولكن  فقط  ليبيا  في  ليس  األرواح،  من  الكثير  حصدت  أوبئة  وكلها  الطاعون 

كله.
إلى  وبصدق  بالفعل  يسعى  كله  العالم  ألن  اهلل،  بإذن  الكورونا  وباء  ينتهي  سوف 
التي أفنت  الترابية(  الكورونا  إلى عالج )سيارات  إلى عالجه، ولكنه ال يسعى بجد  الوصول 
في  العديدة  محاوالته  من  الرغم  على  بالدنا!  اجتاح  وباء  أي  أفنى  مما  أكثر  شبابنا  من 
عواصم العالم القادر على حلها، لكن األمر يبدو لي كمن يعالج مرارة الليبيين المهترئة بـ 

»الريموت كونترول«.

عمر أبو القاسم الككلي

محمد عقيلة العمامي

سالم العوكلي

جمعة بوكليب

الصمتُ في السجن، صديقٌ مُجرّبٌ يعتمدُ 
الوحيدة  المشكلة  صاحبه.  يخذُل  وال  عليه، 
األصدقاء  بقية  عكس  على  أنّــه،  والصغيرة 
بعد  حتى  أاليفارقك  على  يحرصُ  باختالفهم، 
كثرة  من  ببساطة،  ألنّه،  السجن.  من  خروجك 
أن  دون  من  ينتقل،  وشــدّتــه،  بك  االلتصاق 
من  جــزءًا  ويصيرُ  جلدك،  تحت  للعيش  تشعر، 
هذا  في  السجن،  سجينه.  وتصبحَ  كينونتك، 

السياق، ليس مجازًا.
بك،  وتخرجُ  الدنيا،  مساراتُ  بك  تلتوي  حين 
وتنعطفُ  طرق،  من  وأخترت  أنتويت  عما  فجأة، 
عمرك،  من  وحاسمة،  حرجة  ما،  فترة  في  بك، 
تجدُ  السجن،  محنة  ابتالء  نحو  منك،  غفلة  وفي 
لوجه،  وجهًا  حياتك،  في  األولى،  للمرّة  نفسكَ، 
سوف  الكلمة،  معنى  بكل  مختلفة  تجربة  مع 
وقلبك  وذاكرتك  عقلك  في  عميقة  ندوبها  تترك 

ما حييت، وتسرقُ من روحك فيضها إلى األبد.
السجن  محطات  بين  انتقالك  بــدايــة  فــي 
تفتقدَ  ولــن  بالوحدة.  تشعرَ  لن  العديدة، 
وببساطة،  واألصدقاَء.ألنهم،  وأألحبة  األهــَل 
وجــدران  أســوار  وراء  للعيش  قسرًا  تُدفع  حين 
معك،  يكونون  سوف  وأقفال،  حديدية  وأبــواب 
محمولين ومشمولين برعاية ذاكرتك وأفضالها. 
تتذكر  جسديًا.  سوى  تغادرهم  لم  بأنك  تحسُّ 
وصادقتها،  عرفتها،  التي  األصــوات  نبرات  كل 
مالمح  في  التفاصيل  أدق  تتذكر  وأحببتها. 

في  أخوض  لن  أنني  ذكرت  السابقة،  المقالة  في 
التي  األساسية  المنطلقات  حساب  على  التفاصيل 
ثمة  الشأن  هذا  وفي  ليبيا.  في  الصراع  طبيعة  تحكم 
مقولة رائجة تقول: »من يرى الشجرة ال يرى الغابة«، 
الصورة  رؤية  على  تشوش  قد  الدقيقة  التفاصيل  ألن 
الثوابت  العامة، وننغمس فيها، مشيحين بعقولنا عن 

التي ننطلق منها في الحكم على أفكارنا.
وقائع  على  وحديثه  نظره  يركز  من  ثمة  بمعنى 
هامشية، أو آخر ما يحدث، ناسيًا أو متناسيًا كل اآلليات 
المشاكل  يقيم  الذي  مثل  النتيجة،  لهذه  أفضت  التي 
التي تظهر في شجرة من اصفرار أوراق، أو عفن ثمار، 
المشاكل  هذا  أن  إلى  ينتبه  أن  دون  جزئي  موت  أو 
األصيل  تخصصي  وباعتبار  الجذور،  من  تبدأ  الظاهرة 
النبات  على  سيظهر  ما  كل  فإن  والمياه  التربة  في 
إدارة  أو  التربة،  هذه  في  أسبابه  تكمن  مشاكل  من 
البذرة،  مرقد  يسمى  ما  أو  للجذور،  الحاضنة  البيئة 
والتربة في حالتنا الليبية هي مركب معقد من عناصر 
التاريخية  والظروف  والتنشئة  بالثقافة  تتعلق  مختلفة 
والتي  الجمعي  العقل  فيها  يتشكل  التي  واالقتصادية 
تتحكم في صيرورة إزهاره أو إثماره أو تصحره وتسرب 

العفن إليه.
بمثل  تتعلق  انتقادات  أو  تعليقات  أو  أسئلة  تردني 
للعين،  السطح  فوق  الظاهرة  المزعجة  التفاصيل  هذه 
وعادة ما أمضي إلى الحديث عن أسباب هذه العوارض 
مثل  وغاية  المشكلة.  )جــذور(  عن  الحديث  خالل  من 
أنها  األخالقي(  بالمفهوم  )ليس  الخبيثة  األسئلة  هذه 
في  النظر  ومن  الواسع،  الجدال  حقل  من  تسحبك 
الغابة بأكملها، إلى التحديق في جذع أو أغصان شجرة 
أمامك، والغاية أيضًا التشكيك في منطلقاتك )الجذرية( 

عبر التشويش عليها بأحداث جزئية.
في حالة الصراع الليبي - الليبي الراهن، ومن هذه 
أغلب  مباشرة  فيها  النقاش  تحاشيت  التي  التفاصيل 
القوى  أو  السلفية  التشكيالت  إلى  ــارة  اإلش الوقت: 
الخارجي  الدعم  أو  الجيش،  عن  الحديث  عند  الداعمة 

الضحكات،  تموّج  الشعر،  تسريحات  الوجوه. 
نكهة  حتى  بل  والزعل،  والنكات  والمرج  والهرج 
األسوار  رغم  بأنك،  تشعر  لذلك،  السجائر.  رائحة 

والعزل، لستَ وحيدًا، وجدانيًا.
متقدمة، خالل  أخرى  إلى محطة  انتقالك  لدى 
والالمعقول،  العبث  من  الطويلة  الرحلة  تلك 
صوتًا،  صوتًا  األصوات،  تلك  تدريجيًا،  تتالشى، 
حتى  الزمن،  طيات  في  ــذوب  وت ذاكرتك،  من 
وتصير  الوجوه،  مالمح  تفاصيل  مع  كليًة  تغيب 
من  مقتربًا  تتقدم  واقعيًا،  وتبدأ،  منسيًا.  نسيًا 
وتصير  صوتك،  إاّل  فيها  تسمع  ال  أخرى،  محطة 
الوقت،  بمرور  أنك،  هو  يحدث  ما  ذاتك.  سجين 
طويل  منولوج  نفق  هاوية  في  تلقائيًا  تنزلق 
فيما  كانت،  التي  المفتوحة  البوابات  نهاية.  بال 
السجن،  ــوار  اس ــارج  خ بالحياة  تصلك  مضى، 
أمامك  وتُفتح  تُغلق.  الخارجي  العالم  وبزخم 
مسارب  إلــى  دروبــهــا  تفضي  مختلفة،  بوابة 
أعماقك. أشياء كثيرة تقولها لنفسك، وفي نفس 
الوقت تسمع من نفسك أشياء وحكايات وأسئلة 
وتحسُّ  والــوضــوح.  الصراحة  بمنتهى  أكثر، 
بينك  فجأة،  تنصب،  »كونكريتية«  جدرانًا  وكأن 
الفضاء  ذلك  وحشة  في  بك  يحيطون  من  وبين 

الضيّق، والعفن.
المنولوجات  تلك  تسقط  متأخرة،  محطة  في 
مقدمات،  دون  من  وتختفي  النسيان،  جُبّ  في 
فاقدًا  نفسك  تجد  تشعر،  أن  دون  ومن  هكذا. 

التدخل  عن  الحديث  حين  اآلخر  الطرف  يتلقاه  الذي 
المرصوص«  »البنيان  قوات  تضحيات  ذكر  أو  التركي، 
هذا  مثل  ويقع  ــاب.  اإلره محاربة  عن  الحديث  حين 
التي  الفكرة  عيون  في  الغبار  ذر  حقل  في  التشويش 
وبناء  ــة  األزم لتجاوز  األساسية  والثوابت  أتتبعها، 
في  جديد  من  واالستغراق  منها،  انطلق  التي  الدولة 
أسفل  األخبار  شريط  من  المنقولة  التفاصيل  هذه 
الشاشة أو منشورات على مواقع التواصل، وكلها تنزع 
المعلومة )حتى وإن كانت صحيحة( عن سياقها العام. 
وكما يفعل الساحر المتالعب على مسرح حين يُسّلط 
عيون المشاهدين على جزئية هامشية كي يمرر لعبته 
أو ما يسمى »خداع  المشهد،  التي هي غاية  السحرية 
تبعدني  لن  للغابة  نظرتي  فإن  ذلك  ورغم  البصر«. 
في  معلقة  ورقة  أو  بشجرة  تتعلق  أسئلة  عن  تمامًا 
غصن إذا لزم األمر، وهذا ما سأتناوله في مقالة الحقة 

ألنها قد تشكل عارضًا مهمًا للفكرة األساسية.
سأروي  العامة،  الصورة  أو  الغابة،  فكرة  ولتوضيح 
في  متطرفة  جماعة  ظهور  فترة  وقعت  كالمية  حادثة 
1996 بإمرة الشيخ عبدالحكيم  العام  درنة وضواحيها 
وأحدثت  الشرطة  من  عناصر  بذبح  قامت  بالحاج 
شوشرة في المدينة، وتعاطف البعض مع هذه الجماعة 
التي تعكر صفو نظام القذافي في ذلك الوقت، وقلت 
والقذافي  الجماعة  هــذا  بين  خيرت  لو  إنــي  وقتها 
سأختار القذافي )رغم كراهيتي الحادة للنظام في ذلك 
تجبر على خيارات  الوقت وحلمي بسقوطه( لكن حين 
النظريات  حقل  في  وليس  األرض  فوق  تحدث  آنية 
من  سينطلق  خيارك  فــإن  واالجتماعية،  السياسية 
مآالت  بين  وبالتفريق  األزمــة  بطبيعة  تتعلق  مبادئ 
األطراف، والصورة العامة متأتية من معايشة تداعيات 
العشرية السوداء في الجزائر في ذلك الوقت، ومع بروز 
وكنت  بالنخب،  وتنكيلها  إيران  في  الخمينية  الدولة 
للحكم  التي تسعى  الجماعات  مثل هذه  أن  وقتها  أرى 
البلد  مستقبل  على  األكبر  الخطر  هي  الدين  باسم 
العتيدة  الديكتاتورية  النظم  وأن  عمومًا،  واإلنسانية 

باألحرى،  أو  نفسك،  مع  الحديث  على  للقدرة 
الكيل من ملل  بها  أن نفسك قد فاض  تكتشف 
ما  فيها  يعدّ  ولم  معك،  الحديث  ومن  صحبتك، 
محاورتك،  أو  إليك،  لالستماع  صبر  من  يكفي 
لذلك تقرر فجأة تركك، وتفرّ بعيدًا. عندها، تجد 
وأخيرة.  أخــرى،  محطة  إلى  الطريق  في  نفسك 
مسموح  غير  أنه  لك  يتبيّن  المحطة،  تلك  في 
وتكتشف  الصمت.  ــوات  أص بسماع  ســوى  لك 
يأسرك،  بعضها  عديدة،  أصواتًا  للصمت  أن 
كل  على  ويستحوذ  حولك،  مما  يسلبك  وبعضها 
كيانك. في تلك المحطة األخيرة، يصيرُ الصمت 
عنك.  يتخلى  وال  مفارقته،  اليمكنك  صديقًا 
غيره  عند  تجده  ال  باهتمام  فينصتُ  تشاكيه 
عكسهم،  على  فهو،  أصدقاء.  من  عرفت  ممن 
لكنّه،  ومجاداًل.  مخاصمًا  وجهك  في  يحتدّ  ال 
وعليك  مطلقًا،  يغادرك  لن  الفرس،  مربط  وهنا 
يتوجب  ما  ودفع  برفقته،  العيش  تبعات  تحمّل 
ال  إذ  خدمات.  من  لك  قدمه  ما  لقاء  رسوم  من 
الصمت.  السجن، وخاصة  في  مجانًا  يأتيك  شيء 
السجن،  مغادرته  لدى  المسجون،  على  وليس 
سوى االذعان، والقبول بسداد ذلك الثمن راضيًا، 
الذين  اآلخرين،  األجل، وعلى  وبالتقسيط طويل 
تبعات  تحمّل  طريقك،  في  القدر  سيضعهم 
يتعودوا،  وأن  المرئي،  غير  صديقك  احتمال 
باألخرى  أو  معك،  وجوده  حقيقة  على  تدريجيًا، 

داخلك، وتحديدًا كنمل تحت جلدك.

للتحطيم  قابلة  مدنية(  أو  )عسكرية  أنواعها  بكل 
أما من  والحديث،  القديم  التاريخ  يخبرنا  والنهاية كما 
يستخدم الدين للوصول إلى السلطة أو إدارة المجتمع 
المقدس  يدخل  حيث  األساسية،  أداته  العنف  سيكون 
المجال العام وتفاصيل الحياة والسياسية، أو كما يقول 
»لم  المقدس«:  ــاب  »اإلره كتابه  في  إيغلتون  تيري 
فجر  منذ  البعض  بعضهم  قتل  عن  أبدًا  البشر  يتوقف 
التاريخ. ويعود اإلرهاب إلى ما قبل العالم الحديث. إذا 
هناك بزغ إلى الضوء مفهوم المقدس: وترتبط فكرة 
اإلبداعية والهدامة.  الفكرة  اإلرهاب بنحو وثيق بهذه 
الفكرة  هذه  وتكون  آن«.  في  والقاتلة  للحياة  المانحة 
ترتبط  حين  هدامة  كتابه  في  الباحث  يستجلي  كما 
للتحكم  باستخدامها  أو  إليها،  بالسعي  أو  بالسلطة 
في المجتمع سابقًا ثم في الدولة التي تدير المجتمع. 
ألن ثمة شعورًا يغمر السلطة الدينية السياسية بأنها 
الناس  تقود  بأن  ومكلفة  اهلل،  إرادة  قبل  من  مبعوثة 
وال  نياتهم،  على  بقتلهم  ولو  المحتوم  مصيرهم  إلى 
حكم  فترة  انتشرت  التي  الخطابات  هذه  مثل  ننسى 
كانت  التي  اإلعالمية،  وسائلهم  في  لمصر  اإلخــوان 
نوع  ومعارضته  السياسي مقدس  برنامجهم  أن  تؤكد 
عن  تتحدث  منامية  رؤى  إلى  ووصلت  بل  الــردة،  من 
مرسي،  محمد  خلف  يصلي  كان  اهلل  رسول  محمد  أن 
خطابه  في  أعلن  مرسي  محمد  أن  إلى  األمر  ووصل 
مجاهدين  سيبعث  أنه  أكتوبر  انتصار  ذكرى  لمناسبة 
الذي  بالنصر  االحتفال  ذلك  السوري،  النظام  لمقاتلة 
حققه السادات بينما كان قتلة السادات يكرمون فوق 

المنصة.
المشاهد  تلك  من  وقتها  مرعوبًا  كنت  حقيقة 
جماعة  عن  المتفرع  الحزب  هذا  كوابيس  من  وغيرها 
وهي  طويلة  لعقود  السري  والعمل  اإلرهــاب  مارست 
الرعب  المركزية، وهذا  العربية  الدول  تتحكم في أكبر 
اإلخوان بعكس  وأن  ليبيا مختلفة،  أروضه بكون  كنت 
ليبيا، وأنه ال  انتخابات في  مصر وتونس خسروا ثالث 
حلم  في  خياراتهم  لكن  لهم،  اجتماعية  حاضنة  توجد 
الذي  والدعم  متعددة،  كانت  السلطة  إلى  الوصول 
ورغم  جدًا،  كبير  وإقليمية  عالمية  قوى  من  يتلقونه 
الذي  المجتمع  هذا  في  لهم  شعبية  ال  أن  اكتشافهم 
عليهم  يزايد  من  كل  ضد  فطرية  بحساسية  يتمتع 
النهاية من العاصمة،  التدين، تمكنوا في  أو  باإليمان 
الجديد،  النظام  ومفاصل  البلد  موارد  على  وسيطروا 
باالبتزاز،  تتعلق  االقتراع،  لصندوق  بديلة  آليات  عبر 
ونشر  الحروب  شن  أو  السياسي،  المال  استخدام  أو 
الفوضى، أو اللعب على االستقطابات الجهوية والقبلية 
ونشر العداء بين المدن، أو استخدام جماعات مسلحة 
المشترك  حلمهم  سوى  بهم  يربطهم  ال  متطرفة 
بالدولة اإلسالمية. ومشروع »الدولة اإلسالمية« الذي 
الواقع نفسه مشروع  ارتبط بجماعة »داعش« هو في 
الرب  وجيش  الشريعة  وأنصار  والقاعدة  »اإلخــوان 
وإن  السامة«،  المسميات  من  وغيرها  حرام  وبوكو 

اختلفت الوسائل أو درجة االستعجال.
ــًا، ليس  ــوس ــاب ــي هـــذه الــحــالــة ك ويــمــثــلــون ف
للكيان  ولكن  فقط،  المدنية  والدولة  للديمقراطية 
مثل  عقيدتهم،  ألن  أساسها،  من  وللدولة  وللوطن 
بحدود  تؤمن  ال  أممية،  كتنظيمات  القاعدة  أو  داعش 
المواطنة، وال بالحدود  أو  القطرية وال بالوطن  الدولة 
معها  يختلفون  مصطلحات  ليست  وهذه  السيادة،  أو 
ولكن  القذافي،  عارضها  كما  فقط  فكريًا  أو  سياسيًا 
بالنسبة لهم مصطلحات »كفرية« ضد رؤيتهم الثابتة 
واحد،  خليفة  سلطة  تحت  الشاملة  اإلسالمية  للدولة 
وهذا ما يجعلهم مرتبطين اآلن بالحلم العثماني الذي 
دولة  عبر  مشروعهم  لتحقيق  كوسيلة  إردوغان  يمثله 
تنقطع عالقاتهم  أن  الناتو، دون  قوية عضو في حلف 
ليس  وبالتالي  الخمينية،  الدولة  بمؤسسات  الوثيقة 
داعمين  واإليراني،  التركي  النظامان،  يكون  أن  غريبًا 
الدولة  لحلم  فرعًا  يشكل  الذي  ليبيا  في  التيار  لهذا 
مصر  فــي  مشروعهما  سقط  أن  بعد  اإلســالمــيــة، 

وسورية، ومازال يترنح في العراق وتونس.

حني تلتوي بك 
مساراُت الدنيا، 

وتخرُج بك، فجأة، عما 
أنتويت وأخترت من 

طرق، وتنعطُف بك، 
في فترة ما، حرجة 

وحاسمة، من عمرك، 
وفي غفلة منك، نحو 
ابتالء محنة السجن، 

تجُد نفسَك، للمّرة 
األولى، في حياتك، 

وجهًا لوجه، مع 
تجربة مختلفة بكل 

معنى الكلمة.

تردني أسئلة أو 
تعليقات أو انتقادات 

تتعلق بمثل هذه 
التفاصيل املزعجة 

الظاهرة فوق 
السطح للعني، 

وعادة ما أمضي إلى 
الحديث عن أسباب 
هذه العوارض من 

خالل الحديث عن 
)جذور( املشكلة.

زمن الكورونا



الثقافة  بمكتب  الثقافي  المقهى  استضاف 
خالل  المتنوعة،  الفعاليات  من  عــددا  سبها 
التي  الجمود  موجة  ليكسر  الماضية،  األيــام 
المنطقة  في  الثقافية  المناحي  مختلف  غطت 

منذ تفشي جائحة كورونا.
دور  عن  حوارية  جلسة  مع  كانت  والبداية 
قدمها  وفاعليته،  المجتمع  في  التشكيلي  الفن 
وأدار  العز،  الحسين  جمال  التشكيلي  الفنان 

بالمكتب  النشاط  قسم  رئيس  الجلسة 
الفنان التشكيلي عبد اهلل أبو عذبة.
مكتب  مــديــر  الجلسة  حضر 

لملوم،  حميدة  سبها  الثقافة 
المختصة  التشكيلية  والفنانة 
الخشب  على  ــرق  ــح ال بفن 
أحمد  واألديب  أزعيتري،  آمنة 
المطبوعات  ومــديــر  السني 

الكمان  وعازف  اهلل،  خير  صالح 
واإلعــالمــي  البوسيفي  محمد 

والكاتب  والــمــؤلــف  قــريــن  علي 
األقسام  ورؤســاء  زائــد،  بشير  إبراهيم 

من  ومجموعة  سبها  الثقافة  مكتب  وموظفو 
اإلعالميين والمهتمين بالفن التشكيلي.

وناقش الحضور دور الفن التشكيلي المؤثر 
الفكري  بالمستوى  للرقي  للمجتمع  والداعم 
جمال  وتحدث  ومدارسه،  لإلنسان،  والجمالي 
بالمدينة،  التشكيليين  الفنانين  دور  عن  العز 

التمكين  أهمية  وأكد 
الفنية  ــب  ــواه ــم ــل ل
لهم  المجال  وإفساح 
ــهــم  ــمــال ــرض أع ــعـ بـ

الفنية.
الجلسة  ــالل  خ وعــرض 
ــة  ــي ــذات ــو لــلــســيــرة ال ــدي ــي ف
وقدم  ألعماله،  ونــمــاذج  للمحاضر 
كما  برسمها،  قــام  فنية  لوحة  لكل  شرحا 
للفنانة  الفنية  للوحات  الجلسة معرض  صاحب 
التشكيلي  والفنان  التشكيلية حفصة سليمان، 

عبد الرحمن بركة.
وقال الفنان جمال العز إن »الفن التشكيلي 

له إسهامات في الحياة وهو الطريق إلى الرقي 
من  الكراهية  خطاب  عن  واالبتعاد  بالمجتمع 
والحاضر  الماضي  تحاكي  التي  اللوحات،  خالل 
في  الثقافية  المكونات  لجميع  والمستقبل 

ليبيا«.
لعميد  ثقافية  أصبوحة  أقيمت  كذلك 
بعنوان  المدربي،  حمادي  سبها  في  المسرح 
ــرة«، مــن خــالل قـــراءة لبعض  ــذاك »أنــيــن ال
وتروي  منذ سنوات،  المدربي  كتبها  النصوص 
األصبوحة  وحضر  الحياة.  عن  مختلفة  قصصا 
المدربي  قال  فيما  الثقافي،  بالشأن  مهتمون 
الحياة  هي  والثقافة  ثقافة  هي  »األصبوحة  إن 

والبد أن يكون هناك أمل في الحياة«.

من  »خرجنا  السني:  أحمد  الكاتب  وأضــاف 
التي  األصبوحة  هذه  في  كورونا  أزمــة  ظالم 
الذاكرة  أنين  حول  والنقاش  بالحوار  اتسمت 

ونصوصها المفعمة«.
حول  ندوة  كذلك  الثقافي  الصالون  وشهد 
اإلعالمي  والتي قدمها  الرياضي،  اإلعالم  تاريخ 
محطات  خاللها  وسرد  ناجم،  محمد  الرياضي 
»بداية  فــزان،  في  الرياضي  اإلعــالم  تاريخ 
ــات  اإلذاع ثم   1957 عام  ــزان(  )ف جريدة  من 
وصل  أن  إلــى  األنــبــاء،  ووكـــاالت  المسموعة 
تعانيه  ما  رغم  الفضائيات  إلى  الجنوب  إعالم 
طريق  في  وعراقيل  صعوبات  من  المنطقة 

اإلعالم والرياضة«.

إدريس  الملك  مكتبة  بناء  أعمال  استؤنفت 
ــذي  ال درنـــة،  فــي  ــور  ــزه ال بقصر  األول 
المؤسسة  لصالح  الملك  عنه  تخلى  كان 

التعليمية والتربوية بالمدينة.
العام  من  فبراير  في  المشروع  ــدأ  وب
االتــصــاالت  وزارة  وقــعــت  حين   ،2014
مكتبة  إحياء  إعــادة  عقد  والمعلوماتية 
البنية لالستثمار  بين شركة  إدريس  الملك 
للمكتبة  التأسيسية  واللجنة  والخدمات، 
عن  العام  الوطني  المؤتمر  بحضور عضوي 
مدينة درنة - وقتها - عبدالفتاح الوكواك، 

ومنصور الحصادي.
وتجهيز  صيانة  ــادة  إع العقد  وتضمن 
يحتوي  الــذي  الليبي  الثقافي  الصرح  هذا 
المعارف، وأكد حينها رئيس  أنواع  على كل 
الجمعية العمومية لشركة البنية لالستثمار 
حرص  الحجاجي  عبدالمنعم  والخدمات 

الشركة على تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
الليبية  للشركة  العام  المدير  وأوضــح 
ذلك  في  القابضة،  ــاالت  ــص واالت للبريد 

هذا  إحياء  إعادة  أن  قرقاب  فيصل  الوقت، 
الصرح الثقافي تعد خطوة نحو إحياء معلم 

من معالم الثقافة الليبية.
عقدت  6 سنوات،  لمدة  دام  توقف  وبعد 
مع  وبالتعاون  للمكتبة  التأسيسة  اللجنة 
والمجلس  التاريخية  المدن  تطوير  جهاز 
االجتماعات،  من  عــددا  بالمدينة  البلدي 
استكمال  عــودة  إلعــالن  يوليو،  بداية  في 
الكبير،  الثقافي  المشروع  هذا  في  البناء 
للمكتبة  وقاعة  مكتبة  على  يحتوي  الــذي 
للحفالت  االلكترونية وقاعات عرض ومسرح 
وساحة  حديقة  جانب  إلــى  والمناسبات، 
طراز  على  المشروع  صمم  فيما  لأللعاب، 

يجمع بين المظهر التاريخي والعصري.
للمكتبة  التأسيسية  اللجنة  وعلى صفحة 
السطور:  هــذه  نشرت  »فيسبوك«،  على 
عشر  الثانية  الساعة  تمام  على  »اجتمع 
من  كل   2020 يوليو   7 اليوم  ظهر  من 
إدارة  مدير  المنصوري  هاني  الدكتور 
والمهندس  بدرنة,  التاريخية  المدن  جهاز 

الشؤون  مكتب  مدير  ــدان  ــري اب أســامــة 
والسيدة  درنة,  والمرافق  باإلسكان  الفنية 
مع  بالقسم,  المهندسة  السبيع  فاطمة 

عضو  الخواجة  مصطفى  السيد  من  كل 
إدريس  الملك  لمكتبة  التأسيسية  اللجنة 
الحبوش,  يوسف  السيد  والعضو  األول, 

مكتب  مدير  الشوقي  محمد  والمهندس 
ــك  وذل ــور,  ــك ــدي وال للهندسة  اسكتش 
في  للبدء  النهائية  األطــر  وضــع  أجــل  من 
البلدي  المجلس  مساهمة  تنفيذ  عملية 
مشروع  في  التاريخية  المدن  وجهاز  درنة 
المتبعة,  الفنية  المعايير  بأعلى  المكتبة 
ثقافيا ومزارا  بإذن اهلل معلما  التي ستكون 
أجيال  خدمة  ــى  إل فائدته  تعود  وطنيا 

الوطن المفدى«.
التأسيسية  اللجنة  أعلنت  أن  وسبق ذلك 
من  الخيرية  التطوعية  األعمال  استئناف 
جديد في مشروع المكتبة، وجاء في منشور 
اليومين  ــالل  »خ »فيسبوك«:  على  لها 
من  المبنى  وتطهير  تعفير  تم  الماضيين 
كما  فيه,  توطنت  التي  المتطفلة  الحشرات 
أساس  وإنشاء  تصميم  في  العمل  انطلق 
توريد  في  والبدء  المكتبية  القبة  وجسم 
خالل  وستنطلق  بذلك...  الخاصة  المواد 
السور  إنجاز  أعمال  القادمة  القليلة  األيام 

الخارجي واستكمال أعمال الحديقة«.

غيتس«؛  »ميليندا  للمؤلفة  قصيرة  بمقدمة  الكتاب  يبدأ 
في  تفانيها  على  طفولتها  أثــرت  كيف  خاللها  من  تبين 
في  حبها  مع  حقوقها،  نيل  من  المرأة  يمكن  ما  كل  دعم 
عن  وتخبرنا  اإللكترونية-  تقصد  للبرمجيات-  نفسه  الوقت 
مكان  بأن  ــي،  األول واعتقادها  غيتس«  »بيل  من  زواجها 
عاما   22 بعد  اآلن،  ولكنها  أطفالها.  مع  البيت  في  المرأة 
ناشطة  نفسها  »ميليندا«  تعتبر  األول،  طفلها  والدة  من 
حول  النساء  أمــام  من  الحواجز  ــة  إزال في  ترغب  نسوية 

العالم.
كنف  مــن  ميليندا  انتقال  على  األول  الفصل  يركز 
نيل  من  الــمــرأة  لتمكين  قوية  مناصرة  إلــى  خجولة  أم 
من  فيه  تزوجت  الــذي  الوقت  مع  ذلــك  تزامن  حقوقها. 
مؤسسة  إنشاء  في  تساعده  كانت  عندما  غيتس«،  »بيل 
برمجيات  على  ركـــزت  الــتــي  غيتس«  وميليندا  »بــيــل 
باألعمال  شغفهما  ــى  إل باإلضافة  »الميكروسوفت«، 
ألنها  الكواليس  خلف  العمل  فضلت  أنها  غير  الخيرية، 

تقدر خصوصيتها وأطفالها.
إلى  بحاجة  أنــهــا  ميليندا  ــت  أدركـ ــوقــت،  ال ــمــرور  وب
وصولها  ــرورة  وضـ الحمل،  منع  وســائــل  فــي  االستثمار 
استمرار  ينقذ  األســرة  تنظيم  أن  وترى  كافة.  العالم  إلى 
تصبح  ــأن  ب للمرأة  نفسه  الــوقــت  فــي  ويسمح  الحياة، 
الذين  لألطفال  أفضل  رعاية  تقديم  على  وقــادرة  ناجحة، 
الناجحة  األســرة  تنظيم  قمة  بعد   . إنجابهم  إلى  تتطلع 
مدافعة  تصبح  أن  »ميليندا«  قررت  المتحدة،  المملكة  في 
الوثيقة  عالقاتها  من  الرغم  على  األسرة  تنظيم  عن  عامة 
مع  أساسي  بشكل  تختلف  التي  الكاثوليكية  بالكنيسة 
أنها  »ميليندا«  وتعلن  الحمل.  منع  ومعتقدات  سبل 
النساء  تواجهها  التي  المنفصلة  التحديات  على  ستركز 
تحسين  إلى  وتمكينها  عالجها  سيؤدي  وكيف  العالم  حول 

الوضع اإلنساني لما يتعلق بهذا الجانب.
الثاني  الفصل  تستهل 
للمرأة  األساسية  بالتحديات 
العالم.  ــاء  ــح أن جميع  ــي  ف
األمهات  حصول  من  ــدءا  ب
والــمــوالــيــد عــلــى الــرعــايــة 
العديد  فــفــي  الــمــنــاســبــة. 
ال  الثالث،  العالم  دول  من 
األطباء  إلى  الوصول  يمكن 
ينظر  ما  وغالبا  بسهولة، 
وريبة،  بشك  القابالت  إلى 
والتقاليد  الخرافات  إن  ثم 
مجال  في  التقدم  أمام  تقف 

هذه الرعاية المستهدفة.
الثالث  الفصل  ويــقــدم 
موانع  ومواصفات  مفهوم 
من  ــرة،  األسـ تنظيم  أساليب  ويبين  الرسمية  الحمل 
اإلنجاب  بقرار  المرأة  بتمكين  مبتدأ  المواليد.  عدد  حيث 
اللواتي  أولئك  هن  حرمانا  األكثر  والنساء  تنفيذه.  ومتى 
يمكنهم  ال  وبالتالي  والدتهن،  ينظمن  أن  يستطعن  ال 
ينبغي  وال  ومعاناتهن.  فقرهن  فيتواصل  أطفالهن  إعالة 
الحمل،  منع  وسائل  في  النظر  وجهات  تباين  نغفل،  أن 

فمازال أمرا صعبا في جميع أنحاء العالم.
الدول  من  العديد  لدى  ليس  العشرين  القرن  وحتى 
للسيطرة  وسائل  المتحدة  الواليات  ذلك  في  بما  األخــرى، 
في  »توبانج«  مثل  تعبوية  برامج  هناك  لكن  الحمل.  على 
وتساعد  الحمل،  موانع  استخدام  على  تشجع  إذ  كينيا، 
يواجه  يــزال  ال  ولكنه  استخدامه.  استيعاب  على  الرجال 
على  الحفاظ  يريد  الــذي  الــذكــوري،  المجتمع  من  رفضا 

قوته.
التعليم،  أهمية  »ميليندا«  بينت  ذلك  على  وتأسيسا 
تعليم  فــرص  على  الفتيات  تتحصل  عندما  أنــه  وتؤكد 
فالتعلم  الموالية؛  األجيال  فرص  يحسن  فإنهن  متساو، 
األساسية  اإلنــســان  حقوق  يعلم  إنــه  الثقة.  تبني  ــوة،  ق

ويبين أن اإلساءة والمعاناة ليست هي القاعدة.
تقدم  عرقلة  في  مباشرا  عامال  أجر  دون  العمل  ويظل 
األعمال  بجميع  القيام  منهن  يتوقع  عندما  إذ  الــمــرأة؛ 
واجباتهن  إلى  باإلضافة  بأطفالهن،  والعناية  المنزلية 
آخــر.  شــيء  أي  لعمل  الــوقــت  لديهن  يعد  ال  الــزوجــيــة، 
وتخفيض  المرأة،  حقوق  عن  المدافعين  عديد  أن  صحيح 
أفضل  أن  »ميليندا«  وترى  األجر.  مدفوعة  غير  التزاماتهن 
إن  ثم  ــزواج.  ال في  المساواة  تحسين  هي  للتغيير  فرصة 
على  معظمهم  فــإن  زوجاتهم،  عمل  حجم  األزواج  فهم 
يصبح  العمل  ينقسم  وعندما  أعبائه،  لتقاسم  استعداد 

الجميع أكثر سعادة. هذه هي بداية المساواة الحقيقية.
السادس،  الفصل  إلى  مباشرة  يــؤدي  االستنتاج  وهــذا 
نتوقع  فماذا  متساو.  فيه  فالضرر  األطــفــال،  زواج  إلــى 
في  أطفال  وإنــجــاب  الـــزواج  إلــى  الفتيات  تضطر  عندما 
زواج  أن  المجتمعات  عديد  يعتقد  ولألسف  العاشرة؟  سن 
نجح  والحقيقة  بناتهم.  لحماية  طريقة  أفضل  هو  األطفال 
الناس  شجعوا  فلقد  هذه،  النظر  وجهة  تغيير  في  السنغال 
فهم  إلــى  وتوصلوا  بينهم،  فيما  القضايا  مناقشة  على 
وتمكنوا  المستقبل،  فهموا  لقد  عنها.  الناجمة  المشاكل 
نظرهم.  وجهات  لتغيير  أخرى  قرية  كل  على  التأثير  من 

هذا االستعداد للتغيير هو ما يسمح للدول باالزدهار.
من  المرأة  تمكين  إلى  التركيز  السابع  الفصل  يعيد  ثم 
العديد  في  األساسية  والمعضلة  إمكاناتها.  تحسين  خالل 
الرجال،  يتخذها  القرارات  أن  هي  الثالث،  العالم  دول  من 
هذه  تناقش  يفترض  لذلك،  النساء.  به  تقوم  العمل  فيما 
على  تحسينات  إدخال  إلى  التطلع  عند  النساء  مع  القرارات 

العملية الزراعية مثال.
يأتي  الجنسين  بين  المساواة  عدم  إن  »ميليندا«  تقول 
ولذلك  الذكور،  عليها  يسيطر  التي  واألديان  الثقافات  من 

يجب إصالح العديد من مثل هذه المؤسسات.
تواجهها  التي  التحديات  عن  الثامن  الفصل  يتحدث  ثم 
صناعة  داخــل  التفاوت  فمثال  العمل.  مكان  في  الــمــرأة 
في  العاملين  من  فقط   %  15 إذ  والتكنولوجيا.  البرمجيات 
هذا  في  الرئيسي  العامل  النساء.  من  هم  المجموعة  تلك 
على  الرجال  إلى  ينظر  ما  غالبا  الراسخة.  العمل  ثقافة  هو 
وفي  بهم.  اإلشــادة  وتتم  المنافسة  على  قدرة  أكثر  أنهم 
للسعي  النساء  من  السخرية  تتم  ما  كثيرا  نفسه،  الوقت 

وراء أهداف شخصية أو مشاركة العواطف.
التحيز  أشــكــال  مــن  شكل  هــذا  إن  »ميليندا«  تقول 
للتعبير  بالراحة  الشعور  إلى  الجنسين  كال  يحتاج  الجنسي. 
تنفيذ  في  الجنسين  بين  الفرص،  ومساواة  آرائهم  عن 
بالتأكيد  يتحقق  فإنه  لجنس،  ذلك  تحقق  وإن  األعمال. 

للجنس اآلخر.
تشدد  حيث  األخير،  القسم  في  تتوج  األقسام  هذه  كل 
ومنع  وإصالحها  الناس  معاناة  قبول  ضرورة  على  »ميليندا« 
اللواتي حرمن  الهند  في  العامالت  حالة  تتناول  ثم  تكرارها. 
يتوجب  ذلك،  ومع  وظائفهم.  خارج  الجسدي  االتصال  من 
العنف،  من  العامالت  لحماية  نظام  بناء  المؤسسة  على 
ذلك  كل  و  البشرية.  المناعة  نقص  فيروس  معالجة  وكذلك 

يمكننا من الوصول إلى أولئك الذين رفضهم المجتمع.
أولئك  من  تأتي  ــوات  األص أقــوى  إن  ميليندا  تقول  ثم 
عليها،  والقضاء  المعاناة،  مع  التعامل  يستطيعون  الذين 
أنه  تعتقد  ما  هذا  مصدرها.  إلى  ثانية  ترجيعها  عن  بدال 
روابط،  إلى  المساواة  تحويل  للبشرية.  النهائي  الهدف 

حيث يتم تضمين الجميع وإعطاؤهم فرصة للنجاح.

ثقافة

البصري  التحليل  تأثيرُها وسحرها، وألّن سلم  للصورة 
بات مَشدودا في الغالب إلى مالمسة التفاصيِل، يَبقى 
االختالفُ بين فنانٍ وآخرَ في زاوية الرؤيا لكل منهما، 
وتبقى  الفكرة،  تقديم  في  والتبسيط  التعقيد  ونسب 
بما  االتجاه  هذا  في  المحطات  أهمِّ  إحدى  الطبيعُة 
من  وفرة  إلى  تفضي  بكر،  لونية  سبائك  من  توّفرُه 
ما  إذا  خصوصا  المختلفة،  بصورها  للمادة  تشكالت 
الذائقة،  تشربته  الذي  المكان  في  ماثال  المغزى  كان 

كعصارة من الثقافة والتاريخ والذكريات.
االيقاع  هــذه  ــقَ  وف يــحــاوُل  ثليج  زكريا  الفنان 
البصري  النص  فــضــاِء  فــي  حيزا  لنفسه  يجد  أن 
الطوبوغرافي  التكويِن  خصوصية  من  مستفيدا 
البحر  سطح  عن  ارتفاعها  فميزُة  غريان،  لمدينته 
فصلية  بمناظر  التفرد  من  جبليةٍ  كمنطقة  مَكّـنها 
الفوتوغرافي  ولمخيلة  للعدسة  جاذبة  وجيولوجية 

وهو يقتفي أثر ذلك السحر.
بورتريه  عبرَ  كانت  لثليج  الفوتوغراف  ارهاصة 
محترفي  مع  المتواصل  باالحتكاك  أنه  إال  الشخوص، 
التصوير وتعمّقه في دراسة مفردت هذا الفن، مكّـنه 
أكبرَ  ومــجــاٍل  الخيارات  من  ــٍع  واس فضاء  ــة  رؤي من 
مع  بالتفاعل  وانضاجها  الفني،  اإلدراك  ــرِص  ُف من 
وحتى  وغدامس  ودرج  غريان  في  المكانية  الوسائط 

مَشغوال  الزمن  عبر  ظل  اإلنساُن  االكاكوس.  تخوم 
بتحوالت الطبيعة ومتأمال فيما يَلحظه من مظاهرها، 
وبذلك  ألــغــازهــا،  لفك  االكــتــشــاف  بحس  مدفوعا 
إحدى  الكاميرا  وستكون  المعرفة،  إلى  يتجهُ  فهو 

آلية  تجسيد  على  العدسة  قدرَة  لنرى  أعاجيبها 
ومظاهِرها  الطبيعة  بين  واالنسجام  التناغم 

والنهار،  الليُل  والظل،  الضوُء  الفيزيائية. 
الحرارُة والبرودة، االنطفاء واللمعان.
ــحــاوُل زكــريــا في  ــك ي مــن ذل

توفرُه  مما  االستفادة  أعماله 
كضبط  مزايا  من  التقنيُة 
الشامل  المحيط  مساحة 
في  كما  التصوير  لدائرة 
اومعاينة  السقيفة،  لوحة 
لحظة  في  الحركة  مَساِر 
السيارة  كاستدارة  مُعينة، 
في  توازنَها  تستعيدُ  وهي 
الغبار  وسحابةِ  المنعطف, 

السرعة,  بمستوى  المُوحيةِ 
السرعُة التي ثبتتها العدسة.

ملتصقا  يَبقى  المكاُن  وألن 
ما  زوايــاه  من  الفنان  يأخُذ  بالذاكرة 

يترجمُ ذائقته الفنية كما في صورة البحيرة 
إحدى  من  المتدفقَة  المياه  تحتضنُ  وهي 
قرصَ  وهويحتضن  األفــق  أوخــطِ  العيون, 

الثلج  بياِض  أوفي  المَغيب،  الشمس ساعة 
الشوارع  مصابيِح  بألوان  يمتزجُ  وهو 
وشاٍح  إلى  البياض  هذا  يتحول  وقد 
تفترشه  بساطٍ  أو  يكسوالصخور، 

أشجارُ الصنوبر.
إلى  الــعــدســة  لغة  تنتقُل  وقــد 
بين  الدَّمِج  بهدف  تفصيليةٍ  نماذجَ 
الشكل  أونــقــل  والــبــســاطــة،  الجمال 
بهدف  تجريديةٍ  مقارباتٍ  إلى  العادي 
اإليقاع  رصد  في  التنوع  إمكانيةِ  إتاحة 
تثبيت  يقتضي  لــأشــكــال.  الــبــصــري 
مماثل  ثباتا  الجسد  ــزام  الـ الــزمــن 
الثواني  تفاصيل  على  للحصول 
وهي  الفوتوغراف،  بضوء  المجمدة 
السماوية  االيقاعات  تلك  ترينا 
وخطواتهم  االطــفــال  مبسم  فــي 
اولوحة  المستديرة،  اديم  مداعبة 
يتمازج  ثــالث  لفتيات  كرنفالية 
نقوش  ــع  م ــالف  ــ االس روح  فيها 

الحاضر.
آخر,  مستوىً  في  تنعكسُ  األســالف  روح 
األبعادِ  يمثل  واسع  كأفق  غريان  تُـمثله  بما 
الحجارة  فصورُ  بها،  واالجتماعية  التاريخية 
بالحاضر,  الماضي  لوصل  إضــافــًة  تجسِّد 
خالصة  لأجيال،من  دومــا  المرحُل  السؤاُل 

قراءة تمائم األسالف؟
جسد  على  توقيعاتها  رسم  في  الرياح  جهدت  وكما 
االمضاء  يقف  ثليج,  عدسة  تتبعته  ــذي  ال المدينة 
ووادي  أبوغيالن  جبال  في  أطرافها  عند  أيضا  الضوئي 
أزهار  سحر  تترجم  الخاصة  لغته  تاركا  وكذا  أبوعياد، 
والينفصل  تغسات،  بــوادي  والسفرجل  البري  الرمان 
الفضاء  بولوج  الجمالي  العنصر  تضمين  عن  التوثيق 
القديمة،ورصد  بكليبة  الماضي  اســفــار  العدسي 
وقباع،  ابوحمام  مساجد  جــدران  على  الزمن  رتــوش 

وقصر رأس البنية بالقواسم.
المدثر  والحصى  االبــراج،  وبقايا  البيوت  شواهد 
الذي  المكان  ذاكــرة  منها  تشع  سحيقة،  ازمنة  بغبار 
في  الخالد  تذكارها  تاركة  ما  يوما  ــواج  االم داعبته 
خصر  على  كالنطاق  تلتف  وهــي  رسوبية  لــوحــات 

المرتفعات والتالل الصخرية.
في  رافلة  ضوئية  بأمواج  العدسة  ابراقة  تهمس 
وهي  الذاكرة  موسيقى  مع  تشتبك  المكان،  سوانح 
يشاكس  بانورامي  فضاء  في  ذائبة  الزمن،  جدار  تعبر 
النشأة،  مجال  تحوالت  مدارج  اخدا  بالماضي،  الحداثة 
منصة عبور الى عوالم الكاميرا، هكذا يرى ثليج تقنيات 
جعلها  الــى  ويمضي  مخيلته،  في  البصرية  الــرؤيــا 
الفوتوغراف،  مع  تجربته  في  التفاصيل  بتلك  ضاجة 
الجاذبية لزرالعدسة الذي ينفذ من  كما تعكس نشوة 
تعانق  وهي  الصورة  مدار  الى  المخيلة  ارشيف  خالله 

موسيقى االضواء.

زكريا ثليج.. غريان وموسيقى ذاكرة املكانزكريا ثليج.. غريان وموسيقى ذاكرة املكان

12

حق األربعاء 
محمد الدقاق

»13/ 150« كتاب »لحظة التجلي« 
»Melinda Gates.. moment of Lift«

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد االلكتروني

السنة اخلامسة
العدد 243 

16 يوليو 2020 م اخلميس
25 ذوالقعدة 1441 هــ

تقول »ميليندا« إن عدم 
المساواة بين الجنسين 

يأتي من الثقافات 
واألديان التي يسيطر 

عليها الذكور

طرابلس - عبد السالم الفقهي

استئناف أعمال إنشاء مكتبة امللك إدريس األول بمدينة درنة

نور الفعاليات الثقافية يبدد ظالم »كورونا« في سبها

مكتبة الملك إدريس بقصر الزهور في درنة

فعليات مختلفة ومتنوعة شهدها مكتب الثقافة سبها

شاركت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق 
الوطني في أعمال اجتماع ضم الجهات ذات 

العالقة بالملكية الفكرية في ليبيا، الخميس، بمقر 
وزارة االقتصاد والصناعة.شارك في االجتماع كل 

من مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية 
بالهيئة المبروك الغالي المبروك، ممثال للملكية 

الفكرية األدبية والفنية، ومدير إدارة التخطيط 
والدراسات بوزارة االقتصاد والصناعة، ورئيس 

مكتب الملكية الفكرية بمركز البحوث الصناعية، 
ورئيس قسم الملكية الفكرية واالبتكارات 

بهيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، 
ومدير المرصد الليبي لمؤشرات العلوم واالبتكار 

والتكنولوجيا، وفقا للمكتب االعالمي للهيئة.
وناقش االجتماع استحداث مركز وطني للملكية 

الفكرية في ليبيا، لمساعدة وتشجيع أصحاب 
األفكار اإلبداعية األدبية والفنية، واالبتكارات 

الصناعية، والعالمات التجارية، وتحديد آلية 
التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية ذات 
الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية، 

والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
لجلب خبراء للمساعدة في تدريب عناصر وطنية 
في استخدام منظومات إلكترونية حديثة لعملية 

التسجيل واإلدخال والحماية للملكية الفكرية، 
والتأكيد على ضرورة حضور االجتماعات الدورية 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية wipo، وإقامة 
زيارة من مكاتب الملكية الفكرية األربعة إلحدى 

مكاتب الملكية الفكرية في إحدى الدول المتقدمة 
في مجال استحداث المنظومات االلكترونية 

للملكية الفكرية لالطالع على المنظومات الحديثة 
واالستفادة من خبراتهم.

الهيئة العامة للثقافة تبحث إنشاء مركز 
وطني للملكية الفكرية في ليبيا

عن الفن التشكيلي والمسرح واإلعالم الرياضي

بعد توقف دام 6 سنوات

يحاوُل أن يجد لنفسه حيزا في فضاءِ النص البصري

 زكريا ثليج

سبها - رمضان كرنفوده



أنجليس  لوس  في  العنصرية  ضد  المعركة  تكتسب 
في  الجديد  الجيل  من  الناشطين  أن  إذ  خاصا،  طابعا 
قضيتهم  عن  الدفاع  في  يستفيدون  السينما،  مدينة 
من المهارات والتقنيات التي اكتسبوها في هوليوود. 
البطالت  إحدى  دور  تؤدي  التي  فوستر  سييرا  وتقول 
فاليينت  ذي  فيرسس  »نينجاك  مسلسل  في  الخارقات 
أبطال  إنهم  للجميع  »أقول  اإلنترنت  على  يونيفرس« 
يمكن  ما  أفضل  هم  الخارقين  األبطال  ألن  خارقون، 

البشرية«. تصنعه  أن 
ضد  تــظــاهــرات  تنظم  الــتــي  الممثلة  وتضيف 
لوس  في  للشرطة  العنيفة  والتصرفات  العنصرية 
فيلم  بتصوير  منشغلة  تكون  ال  عندما  أنجليس 
وبعدما  المرحلة«.  هذه  في  ونتنفسه  التاريخ  »نعيش 
الطالب  حقوق  عن  الدفاع  مجال  في  ناشطة  كانت 
واألقليات، نزلت سييرا فوستر إلى ساحة المعركة ضد 
الترفيه،  قطاع  في  زمالئها  من  كالكثير  العنصرية، 
فلويد  جورج  األربعيني  األسود  مقتل  بمشهد  مدفوعة 

أبيض. ركبة شرطي  تحت  اختناقا 
منظمة  تأسيس  في  ساهمت  التي  الفنانة  وتشير 
الكثير  أن  إلى  كواليشن«  آاليــد  ليدرشيب  »بــالك 
مهاراتهم  من  يستفيدون  الشباب  المتطوعين  من 
فيديو »شديدة  إنتاج صور ومشاهد  الهوليوودية في 
على  واسعا  تفاعال  تثير  التظاهرات،  عن  اإلتقان« 

االجتماعي. التواصل  وسائل 
بواسطة طائرة مسيرة  فيديو صور  وتحول شريط 
20 ألف شخص  أكثر من  لتظاهرة سلمية شارك فيها 
للتحرك  رمز  إلى  الفائت،  الشهر  بولفارد  في هوليوود 
مصورون  »لدينا  فوستر  وتقول  أنجليس.  لوس  في 
المباني  واجهات  وعلى  الجسور  على  متمركزون 
أن  تستحق  أعماال  يرسلون  وهم  تظاهراتنا،  لتغطية 

رائع«. أمر  أنه  تعرض في مهرجان سندانس. 
أفالم  توليف  خبير  وهو  سوزوكي،  تايسون  أما 
أسود من هاواي، فنظم تظاهرات يومية أمام مكاتب 
أنجليس  لوس  في  فارسيتي  إريــك  البلدية  رئيس 
»أكتيف  منظمته  وتصر  فلويد.  جــورج  مقتل  منذ 
دون  من  يوم  مئة  على  التظاهر  على  أدفوكيت« 
واآلخرون  سوزوكي  يغني  النظاهرات،  وخالل  توقف. 
نحن  إسمع!  غارسيتي،  إريك  إسمع!  غارسيتي،  »إريك 

التغيير«. نحن  التغيير. 
مراهقا،  كان  مذ  نضاله  الثالثيني  سوزوكي  وبدأ 
يمكن  التوليف  مجال  في  مهاراته  أن  أدرك  عندما 
ويروي  التبغ.  منتجي  ضد  حملة  في  مفيدة  تكون  أن 
قطاع  في  المناصرين  من  الكثير  يملك  الذي  الفنان 
أنا  وضحاها،  ليلة  بين  ناشطا  أصبح  »لم  الترفيه 
في  جميعا  »نعمل  قائال  ويشرح  التنظيم«.  أتولى 
شيئا،  المرء  يبتكر  أن  يعني  وهذا  اإلبداعي.  المجال 
حاليا  الشغف  موضوع  الشغف.  يغذيها  فكرة  ويطور 

العنصرية«. على  القضاء  هو 
 28( لوفليس  جاي  إي.  السينمائي  إلى  وبالنسبة 
لها  وأشرطة  أفالم  »إنتاج  ببساطة  ذلك  يعني  عاما(، 
وشبكات  التكنولوجيا  واستخدام  اجتماعي«،  بعد 
على  الناشطين  لمساعدة  االجتماعي  التواصل 
أجل  »من  ويضيف  اإلمكان.  قدر  أهدافهم  تحقيق 

إنتاج  بمواصلة  خطتي  تقضي  الزخم،  على  الحفاظ 
المضامين«.

باستخدام  العنصرية  ضد  الناشطون  يكتفي  وال 
يستهدفون  بل  المعركة،  في  الهوليوودية  األدوات 
قطاع السينما نفسه. ولم تفاجئ هذه الحركة جازمين 
غالبا  الكامنة  العنصرية  أن  إلدراكها  عاما(   42( كانك 
يعشقون  الذين  وتقول »جميع  القطاع.  ما تسود هذا 

يقوموا بعمل جيد«. لم  السود في هوليوود 
تحقيق  أن  »أعتقد  الملتزمة  الصحفية  وتضيف 
بالطريقة  يفكروا  أن  الشباب  من  يستلزم  التغيير 

اآلتية: ال يهمنا. يجب أن ننتهي من هذا األمر«.
تتجاوز  لم  ممثلة  وهــي  دريبر،  باريس  وتشير 
النضال  يميز  ما  »التعاطف هو  أن  إلى  عاما،  العشرين 
األجيال  عن  حقا  »نختلف  وتقول  التغيير«.  أجل  من 

بعضا«. بعضنا  لسماع  وقتا  نعطي  بأننا  السابقة 

على  الــواضــح  ــا«  »كــورون جائحة  تأثير  بعد 
أنحاء  جميع  في  السينمائية  المهرجانات  سير 
من  العديد  تأجيل  أو  إلغاء  تم  حيث  العالم، 
المهرجانات، تحتم على المهرجانات المستمرة 
في التخطيط إلقامتها، أن تعيد تخيل وهيكلة 
األوضــاع  مع  التكيف  أجل  من  استراتيجيتها 
مهرجان  في  العمليات  فريق  ويعمل  الحالية. 
»الجونة السينمائي« على قدم وساق من أجل 
وضع خطط عديدة إلقامة المهرجان، مع وضع 
سالمة المشاركين والضيوف في المقام األول. 
الفترة  في  المهرجان  سيقام  سابقا،  أعلن  كما 
فريق  2020.ويستغل  أكتوبر   31 23- بين  ما 

استيعاب  أجل  من  متاحة  لحظة  كل  المهرجان 
التباعد االجتماعي ومعايير الصحة  بروتوكوالت 
ال  أجل  من  السلطات،  تحددها  التي  والسالمة 
المهرجان،  من  المقبلة  الــدورة  في  بها  عمل 
عروض  مساحات  لخلق  المهرجان  يخطط  إذ 
مفتوحة جميلة، وتجهيزها بأحدث أنظمة العرض 
والصوت.ستقام حفلتا االفتتاح والختام، وفعاليات 
التواصل المهمة، في مساحات مفتوحة ضخمة، 
بينما سيحتفظ بأقل من نصف المساحة الكاملة 
التباعد  إجراءات  لتحقيق  المغلقة،  العرض  لدور 
تحسين  على  المهرجان  يعمل  كما  االجتماعي. 
الضيوف  جميع  ليتمكن  االفتراضية  إمكانياته 
من  الجونة  إلــى  الــقــدوم  يمكنهم  ال  الذين 

المشاركة بشكل »أونالين« في فعالياته.
السينمائي«، بعد  ويستمر مهرجان »الجونة 
المقبلة،  دورتــه  تفاصيل  من  جزء  عن  كشفه 
األساسية  التغييرات واإلضافات  اإلعالن عن  في 
الدورة  خالل  قيادته،  وفريق  بإدارته  الخاصة 
التغييرات  هذه  وتأتي  المهرجان،  من  الرابعة 
الفرص  باستكشاف  المهرجان  التزام  ضمن 
ممكن  إسهام  أكبر  وتحقيق  للنمو  الجديدة 
الخاصة  والدولية  اإلقليمية  الشبكات  لتطوير 
»أوراسكوم  شركة  وستلعب  السينما.  بصناعة 
لمهرجان  األم  الشركة  للتنمية«،  القابضة 

المهرجان  ارتبط  التي  السينمائي«،  »الجونة 
في  وأكــبــر  أهــم  دورا  بدايته،  منذ  باسمها 
رعاية  تحت  العام،  هذا  المهرجان  وإدارة  دعم 
ومؤسس  للتنمية«  القابضة  »أوراســكــوم 
كما  المهندس سميح ساويرس.  الجونة  مدينة 
سبل  من  العديد  تلقي  في  المهرجان  سيستمر 
وأشكال الدعم المختلفة من مؤسس المهرجان 

المهندس نجيب ساويرس.
يشهدها  التي  الجديدة  اإلضــافــات  ومــن 
مهرجان »الجونة السينمائي« في دورته الجديدة 
الفكرة   - والثقافة  للمؤتمرات  الجونة  مركز  هو 
التي تبلورت في ذهن سميح ساويرس وعمل على 
تحقيقها - وسيكون البيت الجديد للمهرجان في 
المركز حفل »السينما  2020. ويستضيف  العام 
سنويا  حدثا  أصبح  الذي  موسيقية«،  حفلة  في 
إلى  إضافة  المهرجان.  فعاليات  ضمن  منتظما، 
المتعلقة  والفعاليات  الحمراء  السجادة  فعاليات 
مسرح  على  سابقا  تقام  كانت  التي  باألفالم 
نؤمن  »نحن  ساويرس:  سميح  وقال  المارينا. 
تنمية  في  أساسيين  محورين  والثقافة  الفن  أن 
المجتمع، ومكونين رئيسيين في حياة المدينة. 
الوطني  النمو  محرك  هي  اإلبداعية  الصناعات 
واإلقليمي، ونحن نلتزم بدعمهما وإنشاء البنية 
النمو.  هذا  استدامة  على  تحافظ  التي  التحتية 

نفخر أنا وأخي نجيب بارتباطنا بمهرجان الجونة 
السينمائي خالل السنوات الثالث الماضية«.

المهرجان  فريق  يبذل  ــرى،  أخ ناحية  من 
التميمي،  انتشال  المهرجان  مدير  قيادة  تحت 
والمؤسس المشارك ورئيس العمليات ومسؤول 
العالقات األجنبية بشرى رزة، والمدير الفني أمير 
كمال  للمهرجان  المالي  والمستشار  رمسيس 
زادة والمؤسس المشارك أيضا للمهرجان، جهدا 
المنتظرة من  للدورة  التحضير  أجل  شديدا من 
المهرجان. وتم تشكيل لجنة تنفيذية من أجل 
»أوراسكوم  إدارة  من  المهرجان  سير  متابعة 
أمل  أعضائها  بين  من  للتنمية«  القابضة 
جي  لشركة  السابق  التنفيذي  المدير  المصري، 
والتر تومسون )جي دابليو تي(، التي عينت منسقا 
وعمرو  السينمائي«،  »الجونة  لمهرجان  عاما 
للمهرجان كمستشار  المؤسس  الشريك  منسي 
على  منسي  عمرو  أكد  جانبه،  ومن  تنفيذي. 
أهمية الحفاظ على النجاح الذي حققه المهرجان 
في دوراته الماضية، والعمل الجاد مع كل الزمالء 
من أجل تقديم الدورة الرابعة في أفضل شكل، 
وصرح، قائال: »يعد هذا العام بمثابة نقطة تحول 
محورية لمهرجان الجونة السينمائي، وأنا ملتزم 
ضوء  في  التحول  هذا  لتحقيق  الكامل  بالدعم 

الظروف الحالية والتحديات القائمة«.
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منها تشكيل لجنة تنفيذية بقيادة »أوراسكوم القابضة«الناشطون في لوس أنجليس يستخدمون مهاراتهم السينمائية

القاهرة - الوسط

● مؤسسو مهرجان »الجونة السينمائي« )خاص لـ بوابة الوسط(

● الممثلة سييرا فوستر

   بعد إعالن إصابته وجيلني من عائلته بـ»كورونا«

القلق يغزو عشاق أميتاب باتشان في العالمالقلق يغزو عشاق أميتاب باتشان في العالم
نجوم  أشهر  عشاق  اجتاحت  القلق  من  حالة 

اإلعالن  بعد  باتشان،  أميتاب  الهندية  السينما 
من  وعدد  وزوجته  إصابته  عن  األسبوع  هذا 

المستجد«.  »كورونا  بفيروس  أسرته  أفراد 
المصابين  أشهر  من  وعائلته  أصبح  إذ 

في  ينتشر  ــذي  ال »كــورونــا«  بفيروس 
العزل  تخفيف  بعد  أكبر  بسرعة  الهند 

أجل  مــن  مــايــو  نهاية  فــي  الــعــام 
المتعثر. االقتصاد  تنشيط 

ونجله  باتشان  أميتاب  ونُقل 
السبت  يــوم  المستشفى  إلــى 
الصحة  مسؤولو  وقال  الماضي، 
وقال  مستقرة،  حالتهما  إن 
نجل  أبهيشيك  الممثل 
نزال  ال  وأبي  »أنا  باتشان: 
في المستشفى إلى أن يقرر 
الرجاء  ذلك.  خالف  األطباء 
يبقوا  أن  الجميع  مــن 
يرجى  وآمنين.  حذرين 
القواعد!«.  جميع  اتباع 
العالمي  الفنان  وشارك 
مــتــابــعــيــه وجــمــهــوره 
الشخصية  صفحته  عبر 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
»إنستغرام«  االجتماعي 
تفاعال  لقيت  له،  صــورة 

المتابعين. كبيرا من 
جمهور  إلى  رسالة  وفي 

الذين  »ألولئك  قال:  محبيه 
ــون كــل اآلخــريــن،  ــره ــك ي

الغيرة  عن  يعبرون  والذين 
ال  الذين  اآلخرين،  تجاه  دائمًا 

وغاضبين  راضين  غير  يــزالــون 
الذين  أولئك  دائــمــا..  ويشككون 

ستبقى  اآلخــريــن..  على  يعيشون 
مليئة  الناس  من  الستة  األنــواع  هــذه 

بالحزن.. كلما أمكننا إنقاذ أنفسنا من هؤالء 
المستوطنين«.

باتشان »44 عاما« من  آخر، قال نجل  وفي تطور 
مومباي،  في  والده  مع  إليه  نقل  الذي  المستشفى 
راي  آيشواريا  السابقة  العالم  زوجته ملكة جمال  إن 

أعوام  ثمانية  العمر  من  البالغة  وابنتهما  باتشان 
أصيبتا كذلك بفيروس »كورونا المستجد«.

موقع  على  تغريدة  في  أضاف  الصغير  باتشان 
»تويتر«:  االجتماعي  التواصل 
»أثبتت االختبارات إصابة 

لحجر  وستخضعان  بكوفيد19-،  وآراديــا  آيشواريا 
الفحوص  أن  إلى  مشيرا  المنزل«،  في  ذاتي  صحي 
الشكر  ووجه  األسرة.  أفراد  باقي  إصابة  عدم  أثبتت 
ودعواتهم  صلواتهم  على  الهنود  المواطنين  إلى 

بالسالمة. لهم 
حربها  في  الهند  يساعد  بوليوود  أسطورة  وكان 
لحث  إعالنات  في  وظهر  »كورونا«،  فيروس  على 
األيــدي  وغسل  الكمامات  استخدام  على  الناس 
السلطات  وبدأت  االجتماعي.  التباعد  على  والحفاظ 
باتشان  سكن  في  ضخمة  تعقيم  عملية  المدنية 
في  المطهرات  برش  وقامت  مومباي،  في  الراقي 

المتوقفة  السيارات  وعلى  الكبير  المجمع 
من  طلب  فقد  الوزراء  رئيس  مكتب  أما  هناك. 
النفس  بضبط  التحلي  والوزراء  الموظفين  كبار 
لتجنب  باتشان،  عائلة  عن  تغريدات  نشر  عند 

لجميع  العالج  فرص  تكافؤ  وضمان  التكهنات 
المرضى.

السينما  أسطورة  باتشان  أميتاب  عشاق  وأقام 
ومن  هو  شفائه  أجل  من  الصلوات  الهندية 
السينما  بنجوم  الحافلة  عائلته  أفراد  من  أصيب 

فيه  ارتفعت  الذي  الوقت  في  »كورونا«،  بفيروس 
جديد.  قياسي  مستوى  إلى  البالد  في  اإلصابات 
في  المعابد  في  خاصة  هندوسية  شعائر  وأدوا 
الذي  الممثل،  أجل شفاء  الهند من  أنحاء  مختلف 
مدى  على  واحترامها  الجماهير  إعجاب  حاز 
باتوديا  فيجاي  السنين.وقال  عشرات 
أميتاب  معجبي  رابــطــة  عضو 

بمدينة  معبد  فــي  باتشان 
كلكتا الشرقية: »يبدو أن من 

باتشان  أميتاب  مرض ليس 
وحده بل جيل كامل«.

أعرب  المقابل  في 
عن  العالمي  الفنان 
ــره الــشــديــد  ــك ش
من  صلوا  لمن 
تعافيه  أجــل 
فيروس  من 
»كـــورونـــا 
 ، » لمستجد ا
»لن  قائال: 
ــن  ــكـ ــمـ أتـ
التعبير  من 
امتناني  عــن 
ــي«.  ــص ــخ ــش ال
ــر  وأضـــــــــاف عــب
على  الرسمي  حسابه 
»إنستغرام«: »لمن عبروا 
لي..  وصلواتهم  قلقهم  عن 
ينتهي..  ال  الــذي  وحبي  امتناني 
الصحة  وزارة  وأعلنت  لــكــم«.  شكرا 
بفيروس  إصابة   32695 تسجيل  الهندية 
»كورونا« اليوم الخميس، ما رفع إجمالي اإلصابات 
عدد  بلغ  حيث  المليون،  يقارب  لما  البالد  في 

968876 مصابا. المصابين 

في  ويست  كانييه  األميركي  الــراب  مغني  كشف 
مقابلة صحفية أنه يؤمن بأن اهلل طلب منه الترشح 
الرئاسية في الواليات المتحدة، مشيرا  لالنتخابات 
ويشكك  ترامب  دونالد  يدعم  يعد  لم  أنــه  إلــى 
على  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح  قــدرة  في 

استقطاب الناخبين السود.
»فوربس«  مجلة  مع  الهاتف  عبر  مقابلة  وفي 
إن  الملياردير  الفنان  قال  كثيرة،  مواضيع  تناولت 
المهل المحددة للترشح في واليات عدة قد انتهت، 
غضون  في  عدمه  من  بالترشح  قرارا  سيتخذ  لكنه 

30 يوما، وفق »فرانس برس«.
الرئاسية:  طموحاته  بشأن  ويست  ــح  وأوض
أن  إلى  مشيرا  سنوات«،  منذ  ذلك  نناقش  »نحن 
كارديشيان  كيم  زوجته  األساسيين  داعميه  من 

والمقاول إيلون ماسك.

في  قال  عندما  االستغراب،  أثار  ويست  وكان 
تغريدة إنه سيخوض االنتخابات التي يشارك فيها 

دونالد ترامب أمال بالفوز بوالية ثانية.
وقال ويست للمجلة: »لنرى ما إذا كان التعيين 
سيكون في 2020 و2024، ألن اهلل هو الذي يعين 
الرئيس. إذا فزت في العام 2020 فسيكون تعييني 
من فعل اهلل«. ولم يعط الفنان ورجل األعمال أي 
تفاصيل عن حملته االنتخابية لكنه أكد أنه لم يعد 

يدعم ترامب.
المكتب  فــي  الحالي  الرئيس  ويــســت  وزار 
حمراء  قبعة  وارتدى   ،2018 العام  في  البيضاوي 
شعار  مجددا«  عظيمة  أميركا  »لنجعل  عليها  كتب 

حملة ترامب االنتخابية األولى.
القبعة  نزعت  »لقد  عاما«:   43« ويست  وأوضح 
سيترشح  أنه  مضيفا  المقابلة«،  هذه  مع  الحمراء 
اسم  يحمل  جديد  حزب  راية  تحت  االنتخابات  إلى 

»بيرثداي بارتي«.
بالحمل  انتقاد ترامب مكتفيا  لكنه تجنب كثيرا 

المناهضة  االحتجاجات  على  فعله  ردة  على 
مثيرا  المتحدة،  الواليات  عمت  التي  للعنصرية 
الشكوك بأن ترشيحه هو مجرد خدعة للقضاء على 

فرص المرشح الديمقراطي جو بايدن.
وأوضح ويست: »مقولة أن أصوات السود تذهب 
العنصرية  أشكال  من  شكل  هي  للديمقراطيين 
وتفوق البيض«، مشيرا إلى أن ال مشكلة لديه في 
ناخبين  أصوات  من  الديمقراطي  المرشح  حرمان 

سود.
ويست  اسم  يرد  لم  لو  حتى  أنه  مراقبون  ورأى 
من  الكثير  في  االقــتــراع  بطاقات  على  كمرشح 
الواليات، إال أن حملته قد تلحق الضرر ببايدن، ال 
سيما في الواليات المتأرجحة التي حقق فيها ترامب 
فيما هو متخلف   2016 العام  الفوز بهامش ضيق 

فيها عن بايدن راهنا.
وقــــال ويــســت الــــذي كــشــف أنـــه أصــيــب 
يشكك  يــزال  ال  إنه  فبراير،  في  بـ»كوفيد19-« 
من  »الكثير«  بشلل  تسببت  ألنها  باللقاحات 

يقولون  عندما  للغاية  حذر  »أنا  وأوضح:  األطفال. 
إنهم سيجدون حال لكوفيد19- من خالل لقاح«.

دونالد  األميركي  الرئيس  قــال  جانبه،  ومــن 
ويست،  كانييه  الــراب،  مغني  تصريح  إن  ترامب 
جدا  »مثير  الرئاسية  لالنتخابات  سيترشح  بأنه 

لالهتمام«.
وردا على قول كانييه ويست إنه قد يترشح ضد 
ترامب، الذي سبق لمغني الراب أن عبر عن دعمه 
له، أكد ترامب لصحفيين في البيت األبيض: »قد 
يفعل ذلك«. وأعيد بث تصريح ويست »43 عاما« 
الرئاسية  لالنتخابات  ترشحه  حول  »تويتر«  عبر 
عالمة  مليون  وأثــار  مرة  مليون  نصف  األميركية 

»إعجاب«.
ستكون  ذلك  فعل  حال  »في  ترامب:  وأوضــح 
مشيرا  سنوات«،  أربع  بعد  يحصل  قد  لما  تجربة 
إلى أنه قد يكون فات األوان على ويست للتسجل 
كمرشح في بعض الواليات المتحدة وأنه يفتقر إلى 

األسس لحملة انتخابية اآلن.

القاهرة - الوسط

القاهرة - الوسط

● كانييه ويست ودونالد ترامب



في
األولمبية املرمى اللجنة  إدارة  مجلس  رئيس  حضر 

اجتماع  من  جانبا  الــزروق  جمال  الدكتور  الليبية 
المقدمة  المقترحات  لدراسة  المُشكلة  اللجنة 
النظام  تعديالت  بشأن  الرياضية  االتحادات  من 
االجتماع  وعُــقــد  األولمبية،  للجنة  األســاســي 
النائب  االعضاء  كافة  بحضور  الماضي  الخميس 
صابر  علي  االولمبية  اللجنة  لرئيس  الثاني 
إدارة  مجلس  عضو  موسى  سالم  والــدكــتــور 
للجولف  الليبي  االتحاد  ورئيس  األولمبية  اللجنة 
شوؤن  مكتب  مدير  الهمالي  فتحي  والهمالي 
اللجنة وعبدالحكيم الخيتوني مدير مكتب الشوؤن 

الصفحة  بحسب  األولمبية،  باللجنة  القانونية 
الرسمية للجنة األولمبية. وتم استعراض ودراسة 
األساسي  النظام  مواد  في  المقترحة  التعديالت 
على  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد 
ضرورة االهتمام بكل المقترحات ودراسة تنفيذها 
يعود  وبما  األساسي  النظام  تطوير  يضمن  بما 
واألولمبية مشيدا  الرياضية  المسيرة  علي  بالنفع 
بالدور الذي قامت به اللجنة طيلة الفترة الماضية.

األولمبية  رئيس  ــدر  أص أخـــرى،  ناحية  مــن 
الدكتورة  تكليف  بشأن   32 رقم  القرار  الليبية 
حدهم العابد بمهام المدير التنفيذي لألكاديمية 
تكليف  بعد  ــرار  ــق ال وجـــاء  الليبية  األولمبية 
لألكاديمية  التنفيذي  المدير  العالقي  عبدالباسط 

● الزروق خالل اجتماعه في اللجنة األولمبيةبمهام رئيس مجلس الرياضة بطرابلس.
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مدارس ناشئني 
وليست أكاديميات

الحدث

زين العابدين بركان

كرة  ناشئي  »أكاديميات  يسمى  ما  انتشار 
القدم« بمختلف ربوع ليبيا يعد ظاهرة صحية 
يمر  الذي  والتوقيت  الوقت  هذا  في  وإيجابية 
وحالة  طويلة  سلبية  فراغ  بفترة  صغارنا  فيه 
وتداعياتها  مخاطرها  لها  ستكون  بطالة 
في  تسهم  فهي  والمستقبل،  الغد  جيل  أمام 
وتعلم  الشوارع  من  الصغار  أبنائنا  انتشال 
طوال  لساعات  وانزوائهم  السلبية  المظاهر 
وتساهم  وأضرارها،  اإللكترونية  األلعاب  أمام 
وقت  ومــلء  واحــتــوائــهــم  استيعابهم  فــي 

فراغهم فيما يفيدهم ويفيد مجتمعهم.
للكثير  عمل  فرص  توفير  في  أسهمت  وقد 
الشباب،  جيل  من  المجتهدين  المدربين  من 
ونسميها  عليها  نطلق  أن  الخطأ  من  لكن 
أكاديميات، فهي كلمة أراها كبيرة وال تترجم 
حال هذه األكاديميات على أرض الواقع، وهي 
والمقومات  والمواصفات  المعايير  تمتلك  ال 
عبارة  فهي  األكاديميات،  لمرتبة  تصل  التي 
الخماسية  القدم  لكرة  صغيرة  مالعب  عن 
كقاعات  ــرى  أخ مرافق  أي  على  تحتوي  وال 
هادفة  ترفيهية  وبرامج  مجهزة  اجتماعات 
يقضي  الذي  الناشئ  يحتاجها  أخرى  ومرافق 
التي هي أقرب  وقتًا طوياًل بهذه األكاديميات 
وصقل  ــداد  إلع صغيرة  لــمــدارس  تكون  ما 

وتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم.
القدم  كرة  مهارات  فيها  يتعلم  مــدارس 
ليس إال ومع كل هذا وأيًا كانت التسمية فإن 
وإيجاد  األكاديميات  هذه  بمتابعة  المطالبة 
رعايتها  على  تشرف  إشرافية  ــة  إداري جهة 

ومتابعتها ومنح من تنطبق عليها الشروط.
ضروريًا  ــرًا  أم بــات  النشاط  مــزاولــة  إذن 
الذين  المدربين  قـــدرات  بمعرفة  للغاية 
ومؤهالتهم  األكاديميات  هذه  على  يشرفون 
مستقبل  على  نطمئن  حتى  والتربوية  الفنية 
تؤدي  حتى  لها  ضوابط  ووضع  األجيال  هذه 
ــا  أدوره الصغيرة  الكروية  الــمــدارس  هــذه 
جيل  ــداد  وإعـ الرياضية  الحركة  إثـــراء  فــي 
وأسس  سليمة  قاعدة  على  يبنى  للمستقبل 
األمور  أولياء  إقبال  أن  خاصة  وتربوية،  فنية 
في توجيه أبنائهم نحوها صار كبيرًا ومتزايدًا 
على  يعود  بما  الرغبة  هذه  فاستثمار  وبالتالي 
النشء  لهؤالء  والعامة  الرياضية  المصلحة 
استمرار  مع  فنحن  هامًا،  أمــرًا  يعد  الصغير 
النشء  لتعليم  الكروية  المدارس  هذه  انتشار 
وإنقاذهم  واحتوائهم  واألحياء  المدن  كل  في 
عليها  متعارف  بضوابط  ولكن  الفراغ،  من 
على  مستقبلها  ونجاح  نجاحها  في  تسهم 

كافة الواجهات.

info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني

»األوملبية« تدرس تعديل النظام األساسي
ــد الــمــهــاجــم الــلــيــبــي الــشــاب  أكـ
العاصمة  »اتحاد  بصفوف  المحترف 
إغالق  أن  الالفي،  مؤيد  الجزائري، 
فيروس  تفشي  بسبب  ــحــدود  ال
التحاقه  دون  حـــال  ــا«  ــورونـ »كـ
تصريحات  فــي  ــاًل  قــائ بفريقه، 
منفردًا  »أتــدرب   :»218« لقناة 
على  للمحافظة  طرابلس  في 
 19 منذ  أتمكن  لم  لياقتي، 
مستحقاتي  تحويل  من  شهرًا 
ليبيا،  ــى  إلـ ــر  ــزائ ــج ال مــن 
لمغادرة  عروض  عدة  وتلقيت 
منها  ــة،  ــم ــاص ــع ال اتـــحـــاد 
المغربي  ــوداد  الـ مــن  عــرض 
مع  والزلــت  الماضي،  يناير  في 
اتــحــاد  ــع  م فتجربتي  فــريــقــي، 
الظروف  رغــم  جيدة  العاصمة 
الفترة  في  خاصة  واجهتها  التي 
لتحقيق  طموحًا  نمتلك  األخيرة، 
للكان،  والتأهل  جيدة،  نتائج 
دائم  شبه  تواصل  هناك  وحاليًا 
أحمد  خاصة  اإلداري  الطاقم  من 
الترهوني،  وكــمــال  الــجــحــاوي، 
الفترة  في  االستقرار  ونتمنى 
كرة  تعود  حتى  المقبلة، 

القدم«.

قدم عادل القريو اعتذاره عن عضوية مجلس ادارة نادي المدينة الذي تم انتخابه مؤخرا، 
وقال عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك«: »احب ان اشكر الجمهور واعضاء الجمعية 

العمومية الختيارهم لي وهذا شرف كبير لي داخل بيتي القديم والجديد الذي توارثته من 
عايئلتي منذ الصغر لكن احترامًا للقوانين واللوائح التي تمنعني من وجودي ضمن مجلس 

اإلدارة الجديد نظرًا لتولي صفة رئيس االتحاد الليبي لبناء االجسام واحترامًا 
لهذه القوانين واللوائح تم التنسيق مع السيد رئيس الجمعية العمومية 

لنادي المدينة باالعتذار عن تولي مهام عضو مجلس االدارة«.

انتقد رئيس نادي »األهلي بنغازي« خالد السعيطي، اتحاد الكرة اللييي، واعتبره ◆
غير قادر على تسيير أمور اللعبة، وقال في تصريحات تلفزيونية إلى القناة الليبية: 
»ال يوجد لديهم مقترح حقيقي لعودة الدوري وإنما يطلقون أخبارًا فقط لمعرفة 
ردود الفعل من األندية«، مؤكدا أن عقد الجمعية العمومية لالتحاد الليبي لكرة 

القدم مطلب قوي هذه الفترة مع اقتراب انتهاء مدة االتحاد بعد أشهر، وهو اتحاد 
يفتقر للمصداقية، وأعضاؤه غير قادرين علي المضي قدمًا باللعبة وليس لدينا 

فيهم ثقة ويفتقرون للنزاهة.

◆
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طرابلس - الصديق قواس

بمدينة  »الشرارة«  نادي  أسرة  احتفلت 
مرور  ذكرى  وأحيت  الماضي،  اإلثنين  سبها، 
العريق،  النادي  وميالد  تأسيس  على  عامًا   43
 1977 13 من شهر يوليو من العام  ففي يوم 
المنشية بمدينة  النادي بحي منطقة  وُلد هذا 
عديد  في  للجنوب  بطاًل  اسمه  ليفرض  سبها 
مسيرته  ورغم  الكروية،  والمواسم  السنوات 
تجربته  وقلة  سنه  وصغر  القصيرة  الرياضية 
المدوية  النجاحات  عديد  حقق  أنه  إال  وخبرته 
القدم  لكرة  كممثل  وتواجده  حضوره  وسجل 
الدوري  مالعب  في  لها  سفير  وخير  بالجنوب 
عديد  المحلية  لمالعبنا  وقدم  الممتاز،  الليبي 
»الشرارة«  كان  التي  الكروية  واألسماء  النجوم 
هو بوابة العبور والشهرة لها إلى مالعب دوري 
العريق  للنادي  وأصبحت  واألضواء  الشهرة 
الصعاب  متحديًا  الجماهيرية،  وقاعدته  سمعته 
المواعيد  عديد  في  الرياضي  المشهد  متصدرًا 

الكروية الكبيرة.

ظهور بارز
يعود تاريخ ظهور وتأسيس نادي »الشرارة« 
بسبها إلى العام 1977 وسجل الفريق صعوده 
في  مرة  ألول  الثانية  الدرجة  دوري  بطولة  إلى 
الموسم الرياضي 78 – 79 وكان أول ظهور له 
القدم  لكرة  الممتاز  الليبي  الدوري  بطولة  في 
في الموسم الرياضي 82 – 83 بقيادة المدرب 
الوطني أحمد عبد المجيد الساعدي، كما خاض 
وخسرها  بدرنة  »األفريقي«  أمام  مبارياته  أول 
أول  الفريق  خاض  فيما  لهدف،  صفر  بنتيجة 
الموسم في  مباراة على ملعبه بسبها في ذات 
وتعادل   1983 العام  ديسمبر  شهر  من  الثاني 
لهدف  بهدف  العربي«  »الشباب  فريق  أمام 
وسجل الفريق أول أهدافه في دوري األضواء من 
توقيع هدافه عيساوي الجنوب موسى عبد القادر.

مغادرة األضواء
تواجد  أن  بعد  األضواء  دوري  الفريق  غادر 
مواسم  خالل  متتاليين  لموسمين  بمالعبه 
الترتيب  الئحة  آخر  في  جاء  أن  بعد  الثمانينات 
في  وعاد  الثانية،  المجموعة  فرق  على مستوي 
المدرب  بقيادة   96  –  95 الرياضي  الموسم 
القرعة  أوقعته  حيث  أحميدة،  محمد  الوطني 
ضمن فرق المجموعة الثانية التي ضمت سبعة 
فرق، وسجل خالل هذا الموسم ثالثة انتصارات 
على  له  الثاني  الموسم  وفي  تعادالت،  وأربعة 
التوالي 96 – 97 حل في المرتبة السابعة ضمن 
المجموعة األولى التي ضمت أثني عشر فريقًا، 
تعادالت،  وثمانية  انتصارات  حيث سجل سبعة 
الموسم  في  وعاد  األضواء  دوري  عن  غاب  ثم 
علي  التونسي  المدرب  بقيادة   2003 –  2002
ليبيا  ببطولة  للفوز  الفريق  قاد  الذي  النابلي 

للدرجة األولى والصعود به للدوري الممتاز ثم 
بقيادة  فقط  موسمين  بعد  سريعًا  وعاد  هبط 

المدرب الوطني موسي عبد القادر.

آخر ظهور
آخر   -2007  2006 الرياضي  الموسم  شهد 
األضواء،  دوري  في  لـ»الشرارة«  وتواجد  ظهور 
غير أن الفريق نجح في العودة من بعيد إلى دوري 
األضواء بعد غياب في الموسم الرياضي 2015 – 
2016 ثم جدد بقاءه للموسم الثاني تواليًا في 
الموسم الذي يليه وهو الموسم الرياضي 2017 
مالعب  في  وحضوره  تواجده  ليسجل   2018  -
دوري األضواء للمرة العاشرة في تاريخه بشعاره 

وألوانه البيضاء والسوداء.

مدارس تدريبية
تعاقب على تدريب الفريق عديد 
مدارس  يمثلون  الذين  المدربين 
عبد  أبرزهم  مختلفة  تدريبية 
الجماعي  وأحمد  حامد  سعيد  اهلل 

مروان  وسامي  الساعدي  المجيد  عبد  وأحمد 
وحسن علي منصور وموسى عبد القادر ومحمد 
ومحمد  النابلي  علي  تونس  ومن  الجليل،  عبد 
أبونوارة،  وجمال  إبراهيم  وحكيم  جبرية  بن 
عبد  وموسى  المبروك  محمد  العبيه  أبرز  ومن 
وبشير  السحار  واحميدة  غانم  ومفتاح  القادر 
رمضان  المجيد  وعبد  عتير  ومسعود  األحول 
وعبد  سليمان  السالم  وعبد  أبوبكر  وحافظ 
عبد  ومعمر  عريف  بن  وأحمد  سالم  القادر 
وأبوبكر  الرحيم  عبد  الرحمن  وعبد  الرحمن 

قظوار وإبراهيم القذافي.

رموز »الشرارة«
وقد أحيا واحتفى عدد من مسيري النادي 
بهذه  ومدربيه  العبيه  وقدامى  السابقين 
عبر  الشخصية  صفحاتهم  عبر  المناسبة 

حيث  »فيسبوك«،  االجتماعي  التواصل  موقع 
السابق  الرئيس  أبوقراص  علي  السيد  تمنى 
التوفيق  الرياضية  الخبرات  وأحد  للنادي 
التوفيق  وكل  ومشجعيه  وإدارته  لـ»الشرارة« 
الفريق  وهداف  نجم  وقال  الجنوب،  أندية  لكل 
القادر:  عبد  موسى  األسبق  ومدربه  السابق 
»إن الشرارة ورجالها حكاية ثورة كروية ونجاح 
أثنى  بكلمة«، كما  ولو  لكل من ساهم  يدرس 
الذي  زايد  علي  الراحل  السابق  رئيسه  على 
وحيا  مواقفه  وحيا  لـ»الشرارة«  مالزمًا  ظل 
وأطربت  أسمعت  التي  اإلعالمية  األصوات  كل 

أنشودة الحب الحقيقي ومعنى الوفاء.

كلمات المدربين
التهنئة لنادي  وقدم المشجع طارق األزهري 
»الشرارة« إدارة ورياضيين وجمهورًا على مرور 
والتقدم  الخير  متمنيًا  تأسيسه،  على  عامًا   43
المدرب  ودوَّن  الرياضية،  المؤسسة  لهذه 
تدوينة  النابلي  علي  للفريق  السابق  التونسي 
عبر صفحته الشخصية على »فيسبوك« مقدمًا 
التهنئة للفريق والنادي العريق بهذه المناسبة 
انتصارات  أيضًا تكريمه كأحد صناع  وبمناسبة 
شيم  من  بأنه  التكريم  هذا  واصفًا  الفريق، 
دأبت  مؤسسة  عن  بغريب  ليس  وهذا  الكرام، 
الحقيقي  للمفهوم  تكريسًا  المنهج  هذا  على 
السابق  الفريق  مدرب  استعاد  كما  للرياضة، 
مع  ذكرياته  أبونوارة  جمال  الوطني  المدرب 
الشخصية  صفحته  عبر  قال  حيث  »الشرارة«، 
قضيتها  التي  الفترة  »اعتبر  »فيسبوك«:  على 
الفترات  أروع  من  بسبها  الشرارة  فريق  مع 
واجتماعيًا،  فنيًا  التدريب  بمجال  قضيتها  التي 
واستطعنا خالل فترة قياسية تكوين فريق جيد 
الرياضية  للروح  مثااًل  وكان  الصعود  على  قارع 

رغم الظلم التحكيمي الذي وقع علينا«.

»الشرارة«.. انطلق من املنشية بسبها ليفرض اسمه في الدوري املمتاز

● العبو الشرارة خالل أحد االحتفاالت

● أحد أجيال فريق الشرارة في الدوري الممتاز● تتويج سابق لفريق الشرارة في الدوري

سجل الصعود إلى الدرجة الثانية موسم 78 - 79 وظهر في »الممتاز« موسم 82 - 83 مع المدرب الوطني أحمد الساعدي

تعاقب على تدريب الفريق عديد المدربين 
البارزين.. وأبونوارة يسترجع لحظات العمل 

ويصف الفترة بـ»األروع في حياته«

المدرب التونسي السابق علي النابلي يرد 
التحية عبر تدوينة له مقدماً التهنئة 

لجماهير وإدارة النادي العريق بهذه المناسبة

الوسط - زين العابدين بركان

في ذكرى تأسيسه الـ43

● أبونوارة

إعفاء الترهوني
من منصبه

في »االتحاد«
قرر رئيس مجلس إدارة نادي »االتحاد« 
إعفاء  الجعفري،  جمال  المهندس  الليبي، 
الترهوني من  مدير الكرة بالنادي، نادر 
مهامه، وجاء في رسالة اإلعفاء أن ذلك 
في إطار إعادة هيكلة اإلدارة العامة في 

النادي، واستكمااًل لضخ دماء جديدة في 
الحيوية. اإلدارات 

الترهوني صرح لبرنامج  وكان نادر 
برئاسة  المنتخبة  اإلدارة  بأن  »ميادين« 

الجعفري، لم تقم بأي شيء يذكر منذ 
إدارة نادي »االتحاد«، وتسلم  تسلمها 

الكرة  الترهوني منصب مدير  نادر 
2019 بداًل عن  في شهر أغسطس 

إقالته. الذي تمت  عبدالمجيد صالح، 
الترهوني العب سابق بنادي »االتحاد« 

الوطني، وحقق مع فريق  والمنتخب 
»االتحاد« عدة بطوالت، واحترف خارجيًا 
و»الوكرة«،  »السيلية«  لفريقي  في قطر 

و»الشعب«  الكويتي  لـ»كاظمة«  لعب  كما 
اإلماراتي بالشارقة، وقد عمل في اآلونة 

األخيرة محلاًل رياضيًا في قناة »بي إن 
سبورتس«.

وفي بداية عمله قال الترهوني، إن 
النادي لن يقف على أي العب يرغب في 

بمقر  اجتماعه بمكتبه  وأكد خالل  الرحيل، 
النادي مع عدد من جماهير الفريق، من 
لـ»العميد«  الحالي  الوضع  مناقشة  أجل 
بشكل عام ولفريق الكرة بشكل خاص، 
وأكد أن من يحاول التمرد على النادي 
ليس له مكان داخل الفريق، ومصيره 

القلعة االتحادية. الرحيل خارج أسوار 

التهديف يشغل الزوي في »الفيصلي« األردني
الدولي  المهاجم  ينتظر 
عودة  الزوي،  أكرم  الليبي، 
صراع  لدخول  المنافسات، 
الدوري  في  الهدافين 
األردني، بعد أن وقع في 
فبراير الماضي، عقدا مع 
نادي الفيصلي األردني 
واحد،  موسم  لمدة 
إلى  مجددا  ليعود 
األردني،  الدوري 
ألكرم  سبق  حيث 
مع  لعب  أن  الزوي 
الفيصلي موسمين، وقدم مستويات جيدة، 
الزوي  وكان  البطوالت،  من  عددا  وأحرز 
كما  الماضي،  الموسم  االتحاد  فريق  ضمن 
عدة  في  الوطني  المنتخب  مثل  أن  له  سبق 
غياب  استمرار  أمام  لكن  مختلفة،  مناسبات 
الالعب  قرر  الممتاز،  الليبي  الدوري  مسابقة 

الرحيل.
كان األهلي بنغازي والنصر قدما عروضا لضم 
التوقف  لكن  الماضي،  الموسم  بداية من  الزوي 
الموقت للموسم دفعه إلى التفكير بقوة للعودة 
لالحتراف، خصوصا مع تمتع وكيله بعالقات جيدة 
من ناحية، والالعب نفسه من ناحية أخرى، حيث 
يعد الزوي من المهاجمين المميزين على الصعيد 
على  الثاني  للموسم  تألقه  واصل  حيث  العربي، 
التوالي في الدوري األردني، وسجل تسعة أهداف، 
وصنع هدفين في 11 مباراة خاضها، ليكون ثاني 
ثنائية  إلى  خاللها  من  فريقه  وقاد  الهدافين، 

الدوري والكأس األردنيين.

»زيرفاني«،  فريق  مع  احتراف  بفترة  الزوي  مر 
وقَّع  أن  بعد  العراق  كوردستان  إقليم  أندية  أحد 
اللعب  لضمان  معه،  أشهر  ثالثة  لمدة  عقدًا 
الموقعة  العقوبة  عبور  إلى  باإلضافة  والمشاركة 
عليه، حيث جاءت مساعي الزوي لالحتراف موقتًا 
في العراق وتحديدًا في الدوري الكردستاني كونه 
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مظلة  تحت  يقع  ال 
بعيدًا  مخططه  تنفيذ  في  الزوي  لينجح  »فيفا« 
بعقوباته  سعى  الذي  الدولي  االتحاد  سلطة  عن 

إليقاف الالعب عن الممارسة لفترة غير قصيرة.
العقوبات  من  الهروب  بهدف  هذا  يأتي 
الدولية المفروضة على الزوي مع ناديه الفيصلي 
»فيفا«  اللعب تحت مظلة  بالحرمان من  األردني 
الدوري  يتيحه  الذي  األمر   ،2018 أغسطس  حتى 
الفنية  لياقته  على  الحفاظ  بهدف  الكردستاني 
الفيصلي  نادي  إدارة  نسقت  كما  والبدنية، 
األردني مع اتحاد الكرة حول االستئناف مع »فيفا« 
النادي  وإداريي  العبي  عقوبات  تعميم  قرار  حول 
الفيصلي على المستوى المحلي والقاري والدولي، 
العربي  االتحاد  عقوبات  »فيفا«  اعتمد  أن  بعد 
واقعة  بعد  األردني،  الفيصلي  وإداري  على العبي 
الدين  إبراهيم نور  المصري  الحكم  االعتداء على 
ليتم  بالقاهرة،  األخيرة  العربية  البطولة  خالل 

تعميمها على كافة المباريات المحلية والدولية.
واعتدى العبو الفيصلي على نور الدين، عقب 
الترجي  أمام  العربية  البطولة  نهائي  خسارة 
 )2-3( األردني  الفريق  خسره  الذي  التونسي، 
الفريق  إيقاف خمسة العبين من  »فيفا«  واعتمد 
 ،2017 أغسطس   15 من  بدًءا  كامل  عام  لمدة 
حتى 14 أغسطس 2018، من بينهم أكرم الزوي.

كأس  بطولة  بطرابلس  الرماية  مدرسة  شهدت 
ليبيا للرماية بالمسدس »ناشئين وكبار وأساتذة« 

و»البالغ«  قرقارش«  »نجوم  أندية  بمشاركة 
الحوامد«  و»نجوم  و»الظهرة«  بالرجبان 
و»الشروق«  و»الضواحي«  الزنتان  و»الوحدة« 
البطولة  في  النهائية  النتائج  وجاءت  بالزنتان، 
تتويج  لتشهد  ناشئين  الفردي  صعيد  على 
عبدالسميع إبراهيم من نادي »نجوم قرقارش« 
بالترتيب األول بمجموع 557 نقطة، وهو رقم 

ليبي جديد، وجاء ثانيًا محمد خليفة بن دلة 
من نادي »الضواحي« بمجموع 521 نقطة، 

وثالثًا سند مختار زريق 486 نقطة.
وفي الفردي كبار توج بأول الترتيب إبراهيم عامر المديهين 
ثانيًا فتحي فرج  571 نقطة، وجاء  من نادي »البالغ« بمجموع 
أبوكارة من »نجوم قرقارش« بمجموع 551 نقطة، وثالثًا وليد 
وفي  نقطة.   518 بمجموع  »الشروق«  نادي  من  عقوف  علي 

فئة األساتذة توج بأول الترتيب موسى مسعود الطباس من 
عبداهلل  ثانيًا  وجاء  نقطة،   540 بمجموع  الحوامد«  »نجوم 

نقطة،   501 بمجموع  الزنتان  »الوحدة«  من  سالم  غيث 
 466 بمجموع  »الظهرة«  من  عون  سالم  محمد  وثالثًا 
نقطة، بينما في الفرق ناشئين توج بأول الترتيب نادي 
»نجوم قرقارش« برصيد 577 نقطة، وجاء ثانيًا نادي 

»الضواخي« برصيد 532 نقطة.
بأول  توج  كبار  الفرق  نتائج  صعيد  على  وأخيرًا 
وجاء  نقطة،   571 بمجموع  »البالغ«  نادي  الترتيب 
وثالثًا  نقطة،   551 بمجموع  قرقارش«  »نجوم  ثانيًا 

»الشروق« بمجموع 518 نقطة.

أرقام مميزة في نهائي كأس الرماية

● الزوي

● القريو

● الالفي

● بطل دولي في منافسات الرماية
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عالقة جفاء رياضية

إيقاعات رياضية

صالح بلعيد

منها  بعض  لألذهان  ويعود  متكررة  أسئلة 
تكون  وربما  الليبي،  الرياضي  الوسط  في 
وهي  العربي،  الرياضي  الوسط  أغلب  في 
بين  تكون  أن  المفترض  العالقة  طبيعة 
الرياضي  والمسؤول  الرياضي  اإلعالمي 
قناعاته  المسؤول حسب  يريده ذلك  عندما 
حسب  أيضا  اإلعــالمــي  ويــراهــا  ورؤيـــاه، 

ورؤياه. قناعاته 
شائكة  األسئلة  هــذه  كانت  ما  كثيرا 
واآلخــر،  الحين  بين  الطرح  إلــى  وتحتاج 
التساؤالت  طرح  اإلعالمي  يريد  وعندما 
أموال  خاصة  مثال  األموال  عن  المشروعة 
أي  يحصل  وعندما  تصرف،  وكيف  الدولة 
في  مثال  محاباة  أو  للوائح  تجاوز  أو  اختراق 
أو قرارات قد تكون خاطئة،  التكليفات  أحد 
المسؤول  لــمــزاج  ــروق  ي ال  قــد  هــذا  فــإن 
المسؤولون  يرى  ما  وغالبا  الجفاء،  ويحدث 
يجب  اإلعالمي  أن  الرياضة  في  والقيادات 
وعدم  فقط  األخبار  نشر  دوره  يكون  أن 
المالحظات،  إبــداء  أو  النقد  في  التوسع 
وغــالــبــا أيــضــا مــا يــكــون الــمــســؤول هو 
بالجرأة  اإلعالمي  يطالب  كان  من  نفسه 
كان  عندما  ولكن  والشجاعة،  بالطرح 
وليس  القرار  موقع  خــارج  المسؤول  هذا 

مسؤوال.
وفي  األحيان،  غالب  في  جفاء  عالقة  هي 
عالقة  تكون  أن  يجب  كان  الــذي  الوقت 
الرياضة،  تطوير  هو  الهدف  ألن  إيجابية 
واختالف  يقبل،  أن  يفترض  الهادف  والنقد 
للود  تفسد  أال  يفترض  النظر  وجهات 
الود  تفسد  أصبحت  حقيقة  ولكنه  قضية، 
المسؤولين  بعض  ألن  الــمــزاج  وتعكر 
حسب  العالقة  ويريدون  يرون  والقيادات 
اإلعالمي  رؤية  وليس  ورؤيتهم  مزاجهم 
منطقيا  ونقده  واعيا  كان  مهما  الرياضي 

شخصيا. وليس 

www.alwasat.ly :املوقع اإللكتروني
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني
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القدم  لكرة  الكاميروني  االتحاد  رئيس  أعلن 
عن  رسمي  بشكل  بالده  اعتذار  مبومبو  سيديو 
منافسات  من  المتبقية  المراحل  استضافة  عدم 
وقال  الحالي،  الموسم  في  أفريقيا  أبطال  دوري 
ليست  بالده  »إن  صحفي،  مؤتمر  في  مبومبو 
ونهائي  نهائي  نصف  مباريات  الستقبال  مستعدة 
دوري أبطال أفريقيا، بسبب تفشي فيروس كورونا 
المستجد في البالد«، وكانت تقارير صحفية أشارت 
مباريات  إلقامة  »كاف«  اتجاه  إلى  سابق  وقت  في 
بشكل  أفريقيا  أبطال  دوري  ونهائي  نهائي  نصف 
شهر  خالل  الكاميرونية،  دواال  مدينة  في  مجمع 
الرسمي،  الكاميروني  النفي  قبل  المقبل،  سبتمبر 
البيضاوي  الرجاء  فريق  يقابل  أن  المقرر  ومن 
يقابل  فيما  المصري،  الزمالك  نظيره  المغربي 
المغربي  البيضاوي  الوداد  نظيره  المصري  األهلي 
من  المهزوم  خروج  بنظام  تقام  مباراة  في 
أيضًا  فسيكون  النهائي  أما  وحيد،  لقاء 
السمراء  القارة  تاريخ  في  األولى  للمرة 
نهائي  نصف  عن  أما  واحدة،  مباراة  من 

الثالث  المصري  الفريق  فيلعب  »الكونفدرالية« 
يواجه  بينما  الغيني،  كوناكري  حوريا  ضد  بيراميدز 
في  أغادير  حسنية  نظيره  المغربي  بركان  نهضة 

قمة مغربية أخرى.
اعتذار الكاميرون تسبب في استمرار الجدل حول 
دوري  بشأن  ليس  األفريقي  الغرب  في  الواقع  البلد 
عدم  ظل  في   2020-2019 نسخة  أفريقيا  أبطال 
النهائي للمباريات بعد االعتذار عن  الموعد  تحديد 
استضافة ما تبقى من مباريات البطولة إنما بسبب 
اتجاه البطوالت األفريقية األخيرة لهذا البلد وسبق 
وسحب منها تنظيم بطولة األمم األفريقية األخيرة 
التي اقيمت العام الماضي في مصر بدال منها لعدم 
مصر  لتنقذ  المطلوبة  والشروط  بااللتزامات  الوفاء 
»كاف« من مأزق الكاميرون بعدما تم سحب تنظيم 
بملف  مصر  وتقدمت  منها   2019 أفريقيا  أمم 
نسختها  في  البطولة  تنظيم  شرف  ونالت  قوي 
2019 بمشاركة  أقيمت في صيف  التي  االستثنائية 
التاريخ وبعدها بأشهر  24 منتخبًا للمرة األولى في 
قليلة نجحت مصر في تنظيم نسخة رائعة من أمم 

أفريقيا تحت 23 عامًا.
خاصة  الموقف،  أيضا  المغرب  دولة  وتترقب 
»الكونفدرالية«  نهائيات  بتنظيم  تقوم  وأنها سوف 

بنصف  المغرب  من  ناديين  يتواجد  حيث  األفريقية 
النهائي بجانب بيراميدز من مصر وحوريا كوناكري 
الغيني وتأمل المغرب في أن تظفر باستضافة الحدث 
األكبر فيما يخص نهائيات دوري أبطال أفريقيا من 
المغربية لحصد األلقاب  أجل فرصة جديدة لألندية 
األفريقية في حين دخلت تونس في الصورة كدولة 
محايدة لم يتأهل منها أي فريق لنصف النهائي من 

وتدعم  أفريقيا  أبطال  دوري  مباريات  استضافة  أجل 
موقفها بالنجاح في السيطرة على جائحة »كورونا« 
في البالد وعودة الحياة لطبيعتها خاصة وأن منتخب 
تونس كان أول منتخب يعود الستئناف التدريبات في 

الوضع الراهن.
بدوره يتابع اتحاد الكرة الليبي الموقف خصوصا 
للمحليين  األفريقية  األمم  تأجيل بطولة كأس  بعد 
شهر  أوائل  انطالقها  مقررا  كان  التي  الـ»شان«، 
انتشار  بسبب  الكاميرون،  في  الماضي  أبريل 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، خالل الفترة 
4 أبريل وحتى الخامس والعشرين من الشهر  بين 
 ،2014 نسخة  بطل  ليبيا  منتخب  بمشاركة  ذاته، 
أسفرت  حيث  الثانية،  المجموعة  ضمن  وينافس 
ياوندي  بوليفالنت  قصر  في  القرعة  سحب  مراسم 
عن  ياوندي،  الكاميرونية  بالعاصمة  الرياضي، 
للمرة  يشارك  الذي  الليبي  الوطني  المنتخب  وقوع 
الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، في 
المجموعة الثانية، بجانب منتخبات النيجر والكونغو 
القرعة  وجاءت  الديمقراطية،  والكونغو  برازافيل 

على النحو التالي:
وزيمبابوي  الكاميرون  األولى:  المجموعة 

وبوركينا فاسو ومالي.

والكونغو  والنيجر  ليبيا  الثانية:  المجموعة 
الديمقراطية. برازافيل والكونغو 

وأوغندا  وتوغو  المغرب  الثالثة:  المجموعة 
ورواندا.

وناميبيا  وتنزانيا  زامبيا  الرابعة:  المجموعة 
وغينيا.

الليبي  المنتخب  يخوض  نفسه  الوقت  في 
التصفيات المؤهلة لبطولة األمم األفريقية المقبلة 
لالعبين المحترفين بالكاميرون أيضا »كان 2022« 
الوقت  المنتخبات  لمنح  عام  لمدة  تأجيلها  بعد 
الكافي لخوض التصفيات بأريحية وينافس المنتخب 
وتنزانيا  االستوائية  غينيا  أمام  الليبي  الوطني 
حيث  العاشرة  المجموعة  منافسات  ضمن  وتونس 
اقتنص »فرسان المتوسط« ثالث نقاط بالفوز على 
الثالثة  النقاط  لتحفظ  التوقف  قبل   )1/2( تنزانيا 
في  وضعته  أن  بعد  مهمته  في  المنتخب  وجه  ماء 
أهداف  بأربعة  مريرة  خسارة  بعد  المنافسة،  دائرة 
مقابل هدف في االفتتاح أمام الجار تونس، متصدر 
المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه الثاني على 
في  األخير  منتخب  ليقبع  بهدف،  االستوائية  غينيا 
منتخبا  يتساوى  بينما  نقاط،  دون  المجموعة  ذيل 

ليبيا وتنزانيا في الرصيد بثالث نقاط.

تراجع الكاميرون يربك حسابات منتخبات القارة السمراء

خاطب االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« رسميًا 
أجل  من  السمراء  القارة  داخل  األهلية  االتحادات 
الحالي  الكروي  الموسم  بشأن  قراراتها  معرفة 
وطالب  »كورونا«  جائحة  بسبب  توقف  الذي 
تحديد  األهلية  االتحادات  من  في خطابه  »كاف« 
الفترة  في  المحلية  المسابقات  استئناف  موعد 
من  ألكثر  امتدت  التي  التوقف  فترة  بعد  المقبلة 
المستجد،  الفيروس  تفشي  بسبب  أشهر  ثالثة 
عودة  موعد  بمعرفة  القاري  االتحاد  وطالب 
لتحديد  األفريقية  البلدان  في  الكروي  النشاط 
مع  خاصة  المقبلة،  الفترة  في  مسابقاته  مواعيد 
القارة  تأجيله منافسات البطوالت المختلفة داخل 
المحليين  لالعبين  األفريقية  األمم  بطولة  أبرزها 
أفريقيا  أبطال  دوري  إلى  باإلضافة  الـ»شان«، 
إضافة  »الكونفدرالية«،  األفريقي  االتحاد  وكأس 
لنهائيات  المؤهلة  أفريقيا  تصفيات  تأجيل  إلى 
أمم أفريقيا في الكاميرون في يناير 2021 وكذلك 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة 

»قطر 2022«.
يعيش اتحاد الكرة الليبي في أزمة داخلية بعيدًا 
عن »كورونا« كون بطوالته المحلية متوقفة منذ 
أكثر من عامين بسبب األحداث السياسية الجارية 
الذي  القاتل  الفيروس  البالد ومن قبل ظهور  في 
أصاب النشاط الرياضي في العالم بأكمله بالشلل 
مثار  بات  الليبية  الكرة  في  الوضع  أن  إال  التام، 
»كاف«  شروط  بتنفيذ  مطالب  إنه  حيث  جدل، 
بطولتي  في  األندية  مشاركة  استمرار  لضمان 
القارة، سواء دوري األبطال أو »الكونفدرالية« في 
ضرورة  الشروط  تلك  بين  ومن  المقبل  الموسم 
إقامة البطوالت المحلية لضمان التمثيل الدولي، 
بخالف ذلك يتم استبعاد أندية البلد التي لم تقم 
بطوالتها المحلية، إال أن اتحاد الكرة الليبي تمتع 
»كاف« بسبب  باستثناء من  الماضية  األشهر  في 
الوضع السياسي الراهن لكن االستثناء لن يستمر 
بناء على آخر مخاطبة من االتحاد األفريقي لنظيره 
في  حقه  باستخدام  »كاف«  لوح  حيث  الليبي، 

تطبيق اللوائح والقوانين.
الليبي  الكرة  اتحاد  يدرس  جانبه  من 
األندية  لمنح  أمل  بارقة  يمثل  جديدًا  مقترحًا 
أبطال  دوري  بطولتي  في  المشاركة  فرصة 
المقبل  الموسم  في  و»الكونفدرالية«  أفريقيا 
بطولة  إقامة  إلى  المقترح  ويتجه   2021/2020

»الشان«  للمحليين  أفريقيا  أمم  لبطولة  جديد 
إلى  أيضًا،  المتوسط«  »فرسان  لها  تأهل  التي 
جانب تحديد مصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا 
للمكتب  اجتماع  انعقاد  الكونفدرالية، بعد  وكأس 
التنفيذي عبر تقنية الفيديو لحسم عدد من األمور، 

أبرزها مصير بطوالت األندية والمنتخبات.
الليبي  االتحاد  حركت  األخيرة  التصريحات 
لكرة القدم بشأن نيته ورغبته في إقامة وانطالق 
الركود  لحالة  حد  ووضع  الجديد  الكروي  الموسم 
الذي ساد المشهد طوال الفترة الماضية لتتحرك 
الحديث  ويعود  األجواء  وتنتعش  الراكدة  المياه 
ستكون  التي  المناسبة  والكيفية  الصيغة  عن 
عليها النسخة الكروية في الموسم الجديد، حيث 
القت هذه الرغبة وقوبلت بشيء من االرتياح من 
الوسط الرياضي في ليبيا، خاصة بعد حالة الهدوء 
واالنفراجة التي حصلت مؤخرًا، ومن بينها انطالق 
واستئناف أغلب البطوالت العربية واألوروبية التي 

كانت متوقفة بصورة موقتة.
إلى  العودة  على  الجميع  وشجع  حفز  هذا  كل 
هناك  يكون  ويكاد  التنافسية  وأجوائها  المالعب 
بنظام  الدوري  إلقامة  العودة  على  إجماع  شبه 
أن  على  والتنقل  الحركة  لصعوبة  المجموعتين 
يتأهل األول والثاني في كل مجموعة إلى المربع 
أن  وينتظر  الموسم،  بطل  هوية  لتحديد  الذهبي 
الفترة  خالل  القدم  لكرة  الليبي  االتحاد  يكشف 
رحلة  طريق  وخارطة  تفاصيل  المقبلة  القريبة 

العودة الستئناف النشاط الكروي.
الدوري الليبي لكرة القدم العريق الذي انطلقت 
طبعته ونسخته الكروية األولى قبل أكثر من نصف 
63 – 64 لم  قرن وتحديدًا في الموسم الرياضي 
طوال  حال  وال  بال  له  يهدأ  ولم  االستقرار  يعرف 
تقلبات  فعرف  الشاقة،  الطويلة  ورحلته  تاريخه 
وفترات  مثيرة  وعثرات عديدة، كما شهد مواسم 
ذهبية زاهية وأخرى عجافًا، توقف خاللها الموسم 
منتصف  عند  وتوقف  مرات  عدة  وتعثر  الكروي 
منتصف  في  واإللغاء  للتوقف  وتعرض  المشوار 
توقف  الذي  الماضي  الموسم  آخرها  كان  الطريق 

على مشارف وأعتاب انتهاء مرحلة الذهاب.
ليست المرة األولى التي يتعرض فيها الموسم 
توقف  أن  سبق  حيث  واإللغاء،  للتوقف  الكروي 
أواخر السبعينات ألول مرة ألكثر من ثالث سنوات 
مرت عجافًا على كرة القدم الليبية لم ينقذها من 
سوى  الزمن  غبار  مالعبها  عن  وينفض  التوقف 
1982، حيث  استضافة بالدنا بطولة أمم أفريقيا 

عادت بعدها عجلة الموسم الكروي للدوران.

»كاف« يرفض مد االستثناء لألندية الليبية في البطوالت األفريقية

الوسط - زين العابدين بركان

مقترح بعمل دوري مصغر من مجموعتين للخروج من النفق المظلم وشروط االتحاد القاري

مصغرة بداًل عن بطولة الدوري الممتاز المتوقفة 
نفق  من  الخروج  ومنها  موسمين،  من  أكثر  منذ 
البطولة  تكون  أن  على  »كاف«  وشروط  مطالب 
المصغرة عبارة عن دوري من مجموعتين.. واحدة 
بما  الغربية  للمنطقة  وأخرى  الشرقية،  للمنطقة 
أن  على  البالد  في  الراهنة  الظروف  مع  يتناسب 
عشرة  أو  ثمانية  من  مكونة  مجموعة  كل  تكون 
أندية ويقام بينها دوري من دور واحد يتأهل منه 
التتويج من دور واحد،  أربعة أندية لخوض دوري 
رسم  لضمان  الرسمي  باللقب  التتويج  ثم  ومن 

مالمح األندية المشاركة في البطوالت القارية.
بطولة  منافسات  إقامة  تأجيل  »كاف«  وأعلن 
من  كان  التي  الـ»كان«،  األفريقية  األمم  كأس 
في  لتقام   ،2021 يناير  في  تقام  أن  لها  المقرر 
المتوسط«،  ينافس »فرسان  2022، حيث  يناير 
المؤهلة  بالتصفيات  العاشرة  المجموعة  ضمن 
منتخبات  ليبيا  بجانب  وتضم   ،»2021 لـ»كان 

تونس وتنزانيا وغينيا االستوائية، وتحديد موعد 

● مباراة سابقة في الدوري الممتاز قبل التوقف

● منافسات قوية تبحث عن الظهور مجددا في دوري األضواء

حال استمرار غياب مسابقة الدوري

الرباع يبرز دور 
اإلعالم الرياضي

عبداللطيف  الرياضي،  اإلعالمي  شارك 
السنوي  العلمي  المؤتمر  ببحث في  الرباع، 

وعلوم  البدنية  التربية  لكلية  السادس 
البحث  الزاوية، وجاء محور  الرياضة بجامعة 

في اإلعالم الرياضي عبر تطبيق »زووم« 
بعنوان »دور اإلعالم الرياضي الليبي في 

ممارسة  نحو  الشباب  اتجاهات  تشكيل 
الرياضي«. النشاط 

وفي لقاء له مع جريدة »الوسط« قال 
الرباع: »مثل هذه البحوث تؤكد الرقي 

الرياضي وتطور  اإلعالمي  الخطاب  بمستوى 
والمتوقعة  المحتملة  التاثيرات  وتبرز  رسالته 
الشباب،  الجمهور من  الرياضي على  لإلعالم 
الرياضي،  وتفتح افاق تطوير وسائل اإلعالم 
البحث في تقويم  كما يمكن االستفادة من 
محتوى اإلعالم الرياضي في ليبيا من خالل 

اليها«. توصلنا  التي  والتوصيات  النتائج 
وأضاف: »االستطالع تم عن طريق 

وتوصلنا  االستبيان،  واستمارة  المقابالت 
الليبي تاثيرات  الرياضي  إلى أن لالعالم 

ايجابية على سلوك الشباب من زيادة 
بها  واالقتناع  الرياضة  المعلومات وحب 
اإليجابي  الدور  وممارستها، وهذا يؤكد 

التوعية  تعميق  الرياضي في  لالعالم 
الشباب، ومن ضمن  الرياضية بين 

الشباب  تعلمها  التي  الجديدة  االتجاهات 
 %32.9 الرياضة والتعلق بها بنسبة  حب 

وهي نسبة عالية لهذا النوع من االتجاهات 
السلوكيات  من  التخلص  وأيضًا  االيجابية، 

20.2% وهي نسبة تعد  الضارة بنسبة 
مهم«. لموضوع  مرتفعة 

الرياضي مقبواًل  وأوضح: »كان السلوك 
المواظبة على ممارسة  17.4% ثم  بنسبة 

16.1% اما التسامح وعدم  الرياضة بنسبة 
التعصب فقد جاء في المرتبة ما قبل 

8.0% في حين كانت أخر  األخيرة بنسبة 
النفوس  تهذيب  الجديدة  لالتجاهات  مرتبة 

5.2%، أذ يمكن القول إن نسب  بنسبة 
إلى حد  الجديدة تعتبر جيدة  االتجاهات 

كبير، ولقد أكد أكثر من نصف عينة البحث 
50.5% أن األعالم الرياضي الليبي  بنسبة 

الرياضية ورأى  الثقافة  أثراء  يسهم في 
34.7% منهم أن اإلعالم الرياضي يسهم 

في ذلك إلى حد كبير«.

االتحاد  نادي  ينتظر   
في  المنافس  السكندري 
المصري  العام  الدوري  مسابقة 
محترفه  وصول  القدم  لكرة 
أنيس  الدولي  المهاجم  الليبي 
السلتو، بعد أن عاد إلى بالده في 
لالطمئنان  خاطفة  سريعة  رحلة 
نادي  أعلن  وقد  أسرته،  على 
عن  السكندري  االتحاد 
لفيروس  إيجابية  حالة  ظهور 
اإلفصاح  دون  المستجد« »كوفيد19-«،  »كورونا 
عن اسم الشخص المصاب، وذكر نادي االتحاد في 
بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين الالعبين، 
وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة من خالل طبيب الفريق 
مع  بالتنسيق  الالعب  بعزل  قام  الذي  األشرم،  عمرو 
باتحاد  الطبية  اللجنة  رئيس  سلطان  محمد  الدكتور 
الكرة، وكان مصدر في نادي إنبي قد كشف عن وجود حالة 
أنيس  الليبي  الدولي  المهاجم  بالفريق، كما خضع  إيجابية 
فريقه  مع  »كورونا«،  فيروس  عن  الكشف  لمسحة  السلتو، 

االتحاد السكندري، قبل السفر إلى بالده.
بعض  مصر،  في  والرياضة  الشباب  وزارة  مسؤولو  ووضع 
بشكل  النشاط  لعودة  كشرط  االحترازية،  واإلجراءات  المعايير 
رسمي، من بينها إخضاع جميع العبي ومدربي وأطراف منظومة 
الطبي  للكشف  المختلفة  الدوريات  درجات  بجميع  القدم  كرة 
الدقيق، مع عمل مسحات مجانية، قبل االنخراط في التدريبات 
وسبق  الممتاز،  الدوري  مسابقة  استئناف  ثم  ومن  اليومية 
بساعات إعالن اتحاد كرة القدم، اكتشاف حاالت إيجابية مختلفة 
استئناف  قبل  لألندية،  المسحة  إلجراء  »كورونا«  بفيروس 
في  األدنى  الدرجات  وجميع  الممتاز  العام  الدوري  مسابقة 

المسابقة الكبرى.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« 
كتب االتحاد المصري لكرة القدم: »كشفت اللجنة الطبية باتحاد 
لفيروس  إيجابية  حاالت  ظهور  سلطان،  محمد  برئاسة  الكرة 
كورونا المستجد للمسح الطبي، الذي أجرته أندية الدوري الممتاز 
الالعبين،  الطبي  المسح  وشمل  المسابقات،  لعودة  تمهيدًا 
الكرة  اتحاد  وأجرى  الفرق«،  مع  والعاملين  اإلداريين  المدربين، 

القليلة  األيام  خالل  الممتاز  الدوري  ألندية  مسحات  المصري 
الماضية في إطار خطة العودة الستئناف الموسم الكروي، وفًقا 
كرة  مسابقات  باستئناف  الرياضة  وزير  صبحي  أشرف  أقره  لما 
 20 يوم  أن تحدد  الجاري، بعد  يوليو   25 يوم  القدم بداية من 
اإلجراءات  تطبيق  بعد  للتدريبات  للعودة  موعدا  الماضي  يونيو 

الطبية.
االتحاد  ناديه  مع  سلتو  أنيس  على  يسيطر  الغموض  زال  ال 
في  خماسية  مباريات  في  الالعب  شارك  أن  بعد  السكندري، 
من  وكان  طرابلس،  األهلي  السابق  فريقه  بقميص  طرابلس، 
االنضمام  أجل  من  اإلسكندرية،  إلى  سلتو  يعود  أن  المفترض 
لتدريبات زعيم الثغر، إال أنه لم يحدد موعد لعودته، بعد أن غادر 
مصر، من أجل االطمئنان على أسرته في ليبيا، علمًا بأنه يتبقى 
الليبي وقع  الالعب  له موسم واحد مع االتحاد السكندري، لكن 
قبل سفره على مستندات تفيد بحصوله على مستحقاته كاملة 
من نادي االتحاد السكندري الذي يواصل تدريباته دون الخماسي 
أكابكو،  ويلسون  والتوغولي  سيسيه،  رزاق  اإليفواري  المحترف، 
والليبي  ميداني،  عمر  والسوري  أوكوي،  إيمانويل  واألوغندي 
أنيس سلتو، وذلك بسبب تواجدهم في بالدهم مع إيقاف حركة 

الطيران.
وانضم سلتو إلى باقي زمالئه بالفريق، حيث تنازلوا جميعًا عن 
نسبة 50 % من مستحقاتهم المتبقية لهذا الموسم دعمًا للنادي 
بعد تأثره سلبًا من توقف منافسات الدوري بسبب جائحة فيروس 
العالم  الحياة في  »كورونا المستجد«، الذي أوقف جميع مظاهر 
بأسره، ويتبقى لالعبي االتحاد 35 % من قيمة عقودهم السنوية 
بعدما سدد النادي ما يقرب من 65 % من قيمة عقودهم، وثمن 
هذه  مصيلحي  محمد  برئاسة  السكندري  االتحاد  إدارة  مجلس 
التي تمر  التي عكست تقديرهم لألزمة  الالعبين،  المبادرة من 

بها البالد والنادي معًا.
إدارة  بين  تم  الذي  االتفاق  التام عن  وأبدى مصيلحي رضاه 
االتحاد والجهاز الفني والالعبين، الخاص بموافقة جميع الالعبين 
عن التنازل على ما قيمته 5 % من إجمالي المستحقات في حال 
انتهاء المسابقة سيتم االتفاق  إلغاء مسابقة الدوري، وفي حال 
الالعبون  وسيكون  المشاركة،  نسبة  تمثل   %  25 خصم  على 
حصلوا على ما قيمته 90 % من إجمالي المستحقات، وتم االتفاق 
بالتراضي على التنازل عن نصف المستحقات المتبقية، التي تمثل 

10 % ليصل جميع ما حصل عليه الالعبون 70 %.

االتحاد السكندري ينتظر سلتو
في الدوري المصري

خالد  ببنغازي،  للسباحة  الفرعي  االتحاد  رئيس  أكد 
المقصبي، في تصريح خاص إلى جريدة »الوسط« أنه 
تم توقيع عقد لرعاية سباق سباحة المياه المفتوحة 
ببنغازي بين االتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي وشركة 
برقة القابضة والراعية للسباق، وقال المقصبي: »إن 
عقد الرعاية بقيمة خمسين ألف دينار، وآلية الصرف 

عبر لجنة مشتركة من الطرفين«.
أغسطس  شهر  في  سيقام  »السباق  وأضاف: 
المقبل لمسافة 50 كيلو مترًا من بنغازي إلى قمينس 
وعزالدين  الفالح  أحمد  حماد  السباحين  وبمشاركة 
العام الماضي إنجاز  اللذين سبق لهما  أمين قطاط 
عبور سباق المياه المفتوحة من خليج البمبة إلى عين 

الغزالة«.
لإلشراف  لجنة  »شكلت  المقصبي:  وأوضح 
والمتابعة على السباق ضمت المدربين علي البكوش 
مطالبة  واللجنة  العرفي،  ورفيق  بواصبع  وونيس 
عبور  بمحاولة  عالقة  لها  إجراءات  أي  في  البدء  قبل 
السباحين الحصول على الموافقات األمنية والصحية 
من الجهات الحكومية ذات االختصاص، وأخذ الحيطة 
والحذر خالل فترة التدريب واإلعداد وااللتزام بجميع 
التدابير االحترازية والوقائية الموصى بها من وزارة 

الصحة ضد جائحة كورونا«. وفي وقت سابق، عقدت 
المنطقة األولى باالتحاد األفريقي للسباحة اجتماعها 

الدول  بحضور  اإلنترنت،  عبر  األول 
ومصر  والجزائر  ليبيا  وهي:  الخمس، 
الصفحة  حسب  وتونس،  والمغرب 
للسباحة،  الليبي  لالتحاد  الرسمية 
رئيس  االجتماع  في  ليبيا  ومثل 

للسباحة عصمان  الليبي  االتحاد 
االتحاد  رئيس  بجانب  القنين، 
عبدالحكيم،  محمد  الجزائري 
المصري  االتحاد  ورئيس 

االتحاد  ورئيس  إدريس،  ياسر 
المنطقة  منسق  بحضور  حسان،  إدريس  المغربي 
عام  وأمين  للسباحة،  األفريقي  باالتحاد  األولى 
وتضمن  المفتي.  زوهير  للسباحة  العربي  االتحاد 
جدول األعمال عديد البنود، منها أنشطة االتحادات 
االتحادات  وأنشطة  الحجر،  فترة  خالل  األعضاء 
األفريقية  والبطولة  الحجر،  فترة  بعد  األعضاء 
مرشحي  وتعيين  السباحة،  في  األولى  للمنطقة 

المنطقة األولى األفريقية النتخابات أعضاء مجلس 
إدارة االتحاد األفريقي للسباحة.

طرابلس - محمد ترفاس

عقد بـ50 ألف دينار لرعاية
سباق المياه المفتوحة ببنغازي

● الفالح وقطاط يتبادالن التحية في المياه

● سلتو



16
info@alwasat.ly :البريد اإللكتروني الموقع اإللكتروني : www.alwasat.lyالخميس 16 يوليو 2020 م العدد 243السنة الخامسة 25 ذوالقعدة 1441 هــ

االتحاد األوروبي

++HH55

ليبيا األمسليبيا األمس

• منع الفجر الجديد
استاذي  ألثر  إرجاعه،  يُشبعني  وأحيانا  اآلن،  حتى  لي  بالنسبة  بالصحافة،مُستغرب  شغفي 
أسميتُها  حائطية  جريدة  ُأصدر  أن  عمل  من  ابتدائي،  الخامسة  بالسنة  السحاتي"  "إبراهيم 
"الشروق"، ومن تكفل بمتابعتي ودعمي، وحين عملتُ بالصحافة، كان من أول الذين أجريتُ 
معهم حديثا صحفيا، حيث كان أول رئيس ألول نقابة للمعلمين في ليبيا. لكن أستغرب صمود 
ذلك األثر، في وجه من كانوا يُسفهون العمل الصحفي، من السلطة والمجتمع، وخاصة من بعض 
فئة المثقفين، فقد عشتُ فترات كانت صعبة وثقيلة،من ُكتاب ،وأدباء زمالء ،وأصدقاء، ينظرون 
للصحافة باستخفاف، ومنهم من سافرتُ معه، ونظر باستغراب ألصراري، الحصول على الصحف 

الصادرة، اليومية واألسبوعية.
هذا مضاف إلى السلطة الغشيمة، التي منعت تقريبا الصحافة في ليبيا، والزعيم األوحد، المفكر 
الثائر، المعلم القائد!، معمر القذافي، قد نّظر للصحافة، في ُكتيبه األخضر، نظرة مستخفة، ثم عمل 
بعسف وقمع، حتى وأد الصحافة في البالد، ومنع ادخالها من الخارج. وأذكر أني ذات مرة، كنت عائدا 

جريدة  مالبسي،  شنطة  في  الجمارك  مفتش  ووجد  السفر،  من 
منشور  مقالة  لي  ألن  معي  حملتها  ما  الليبية،  الجديد"  "الفجر 
بذلك العدد، فصادرهُ المفتش، بحجة أن لديه قرار، بمنع أدخال 
أية مطبوعة. شغفي بالصحافة، جعلني أتقن تهريب النسخ التي 
أقتنيها، كما جعلني في السجن، أعمل مع أخرين ألصدار جريدة 
ومجلة من ورق السجائر، وقد سميت "جماعة الصحافة"، جماعة 
القضية التي كنت منها ،وحُكم علينا بالسجن المؤبد، وهذا األمر 
معتاد أن تُكني مجموعة سجناء الرأي، فقد عُرف مجموعة ) 106( 
حركة  من  الرأي  سجناء   ،106 عددهم  أن  العتبار  وستة،  المئة 
العرب، من سجنوا عام 1967م. وقد ُكنيت الجماعة،  القوميين 
من  المجموعة  أغلب  ألن  الصحافة،  بجماعة  اليها  أنتسب  التي 
الكتاب والشعراء، من ينشرون كتباتهم بالصحافة بطبيعة الحال، 
رغم أنهم ال يعملون بها، لكن هذه الكنية، لم تُقبل من بعض 
أنه كاتب  الجماعة، ومنهم من كان ينظر باستعالء  الزمالء في 

،وليس صحفي.
• الكناسون يبحثون عن الحب!

شغفي بالصحافة، جعلني منذ الصغر أراسل الصحف المحلية 
والعربية، وقد اكتشفت مؤخرا مراسلة منى، إلى مجلة "ليبيا الحديثة" االسبوعية، ما رأس تحريرها 
بالمذيعة  ،أشــادة  المراسلة  وفحوى  نتفة"،  "الصالحين  المميز  الصحفي  الصابري،  حييّ  ابن 
التلفزيونية الجميلة سالمة الحمري، وكان العدد قد صدر يوم 31أغسطس 1969م، وطبعا لم 
يوزع نتيجة االنقالب العسكري 1 سبتمبر 1969م. وهذا ما يُبين العالقة الراسخة بيني والصحافة، 
لهذا عملت كصحفي مهني منذ البدء، حتى قبل أن ُأعين رسميا، ونتيجة لمرحلة السبعينيات ،فقد 
ُكنت ذا ميول يسارية، خاصة وأني ولدت بحي شعبي يسكنه عمال وموظفون صغار، فقد توجهت 
في التحقيقات الصحفية إلى هؤالء، فمثال أول تحقيق صحفي لي كان عن الكناسين، تحت عنوان 
"الكناسون يحتاجون إلى الحب"، وجاء ذلك أن البلدية أدخلت الميكنة في عملية نظافة المدينة، 
مما نتج عنه أن البعض منهم تم االستغناء عنه، فذهبت إليهم في استقصاء صحفي، كان األول ما 
يهتم بهذه الفئة وينحاز إليهم، هكذا بدأت التهم تلبسني من شيوعي ماوي حينا،وتروتسكي حينا 
أخر. الصحافة في الحقيقة هي التهمة، حيث كانت تثير المسكوت عنه اجتماعيا، وكانت بالنسبة 
ضرب  لتسويغ  التُهم  بقية  لهذا  بالسلطة،  التفرد  في  لمشروعه  عقبة  تمثل  الفاشي،  للنظام 
الصحافة، بضرب الصحفيين تحت الحزام، فكانت التُهم تتكاثر وتتعاقب وتتنوع. وفي االثناء تم 
تعقب الصحفيين، ومنهم الكاتب "عوض ابريك" من كتب مقاالت جريئة ضد توجه النظام إلى 
الخارج تحت دعاوي وحدوية، وله على ما أذكر مقالة استعارت في عنوانها ،مثال شعبيا فكان "عن 

النخلة العوجاء"، كذلك حُقق مع الرسام "محمد نجيب" حول كاريكاتير ساخر له.
وبالنسبة لي أذكر مثال مشكلة،أثارها مقال " سجل أنا طالب ورقم جلوسي 77"،وقد كنت حينها 
طالب بمدرسة عمر المختار االعدادية الثانوية،وقد عرضتُ في المقال بمدرس التاريخ واالجتماع، 
دون ذكر اسمه، لكنهُ احتج عند ناظر المدرسة الحكيم، والدارس بالجامعة األمريكية ببيروت، 
فتحي الجدي من استدعاني مشجعا، وجعلني ألتقي المُدرس وعقد بيننا جلسة حوار، كان فيها 
أي مفسدة  "خرابة نجوع"  بالصحافة ويعتبرها  المُدرس،من كان يستهين  مدافعا في مواجهة 

للمجتمع.
على  تُفسد  تهمة،ألنها  ترامب،  عهد  حتى  ومازالت  كانت  الصحافة  أن  المرة،  والحقيقة 

الفاسدين مشاريعهم.
وهكذا يبدو أنها سيرة وانفتحت...

أحمد الفيتوري

التهمة صحفي!

ماذا: قدم غير المؤتمرات الصفرية لحل األزمة الليبية؟

من: دول االتحاد التي تسعى بشكل جاد إليجاد حل سياسي؟

أين: يقف دور االتحاد في تقديم مبادرات عملية قابلة للتحقيق؟

متى: تتوحد مواقف دوله تجاه أغلب األزمات، السيما األزمة الليبية؟

كيف: نجحت بعض الدول في رفع شعار وتطبيق عكسه على أرض الواقع؟

لماذا: لم تنجح كافة المبادرات التي تبنتها دوله لبسط األمن 

واالستقرار في ليبيا؟

أقوالهمأقوالهم

»أدعو إلى االستئناف الفوري 
للمفاوضات، لوقف إطالق النار، ووضع 
حد لتدفق كميات هائلة من األسلحة 

والمرتزقة إلى ليبيا«.

الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون

»أوروبا تحدثت بعدة أصوات وارتكبت 
خطأ في التعامل مع الملف الليبي«.

رئيس مجلس النواب اإليطالي 
روبيرتو فيكو

»يجب أال تقتصر المحادثات فقط على 
بنغازي وطرابلس، بل يجب أن تشمل 

جنوب ليبيا أيضًا«.

وزير الخارجية الجزائري
 صبري بوقادوم

هاشم الهوني
إلى  اتجه  وعندما   ،1942 سنة  الهوني  هاشم  الفنان  ولد 
انتبه  الماضي،  القرن  ستينيات  منتصف  في  والغناء  التلحين 
المحلية،  األغنية  بارزة في  أغانيه نقطة تحوّل  أن  المتابعون 
المرهف،  بصوته  أداها  التي  العاطفية  بأغنيته  تميز  إبداعه 

المتميزة  ألحانه  مع  المتماهي  وإحساسه 
أدائه. بدفئها ورقتها، وطريقته في 

الفنية  مسيرته  أوقــف  ولكنه 
سابقة  في  عطائه،  أوج  في  وهو 
نقاش  فجراء  وعجيبة،  نادرة  فنية 
احتد بينه وبين مدير اإلذاعة في 
انتفض  إبداعه،  الوقت حول  ذلك 
له،  إهانة  اعتبره  مما  غاضبًا، 

الذي  عــوده  سيحطم  أنه  وأقسم 
يعود  لن  وأنه  إليه،  تسبب في مجيئه 

لم  أخرى.  مرة  الغناء  أو  التلحين،  إلى  ال 
تجد توسالت رفاقه بأال يظلم نفسه وأال يحكم بالموت على 
الموهبة  أما  سيتغير،  اإلذاعة  مدير  أن  له  مؤكدين  موهبته، 
موقفه.  على  أصر  ولكنه  باقية،  ينتقيه  لمن  اهلل  يهبها  التي 
أداة  من  يقترب  ولم  عامًا  ثالثين  الحادثة  تلك  بعد  عاش 
ميدان  في  نجمه  سطع  كفنان،  اسمه  شاطبًا  موسيقية. 
كبيرة،  موهبة  صاحب  أنه  بدايته  منذ  وأثبت  التلحين، 
الغناء، ورحل عنا في مثل  وأسهم في صناعة عدد من نجوم 

هذا اليوم منذ تسع سنوات.

ء �ي ل ��ش ء�� �ي ل ��ش ��

أذكر أني ذات 
مرة، كنت عائدا 

من السفر، ووجد 
مفتش الجمارك في 

شنطة مالبسي، 
جريدة "الفجر 

الجديد" الليبية

قصر  آثار  اكتشاف  المكسيكية  الكومة  أعلنت 
معالم  أحد  يشكل  مبنى  تحت  قديم،  أزتيكي 
إقامة  كمقر  يستخدم  كان  مكسيكو،  وسط 

كورتيس. هيرنان  اإلسباني  للفاتح 
دي  مونتي  »ناسيونال  مبنى  أن  وتبيّن 

المركزية  الساحة  بوسط  بييداد«، 
يخفي  المكسيكية،  العاصمة  في 

يسكن  كــان  ــذي  ال القصر  تحته 
اكساياكاتي  األزتــيــك  ملك  فيه 
العامين  بين  تينوشتيتالن  في 
الملك  والد  وهو  و1481،   1469
ملوك  آخــر  أحــد  موكتيسوما، 

األزتيك. مملكة 
أعــمــال  خــالل  اكتشفت  كــذلــك 

لكورتيس،  الرئيسي  اإلقامة  مقر  آثار  التنقيب 
اإلداري  للمجلس  مركزًا  الحقًا  تحوّل  والــذي 
)أو المكسيك القديمة(.  األول إلسبانيا الجديدة 
تدعيم  أعمال  خالل  االكتشافات  هذه  وأتيحت 
دي  مــونــتــي  ــال  ــون ــاســي »ن مبنى 
ثالثة  قبل  شيّد  الذي  بييداد«، 
محاذية  قاعة  ــي  ــرون.وف ق
أجــرى  ــال،  ــغ األش لموقع 
باريرا،  راوول  اآلثار،  عالما 
غارسيا،  ماريا  وخوسيه 
مكثفة  تنقيب  ــال  ــم أع
غرفة  آثار  وجود  أظهرت 
الحجر  مــن  بــنــوع  مبنية 

األحمر. البركاني 

يشهد العالم ظاهرة لم تسجل منذ أكثر من 20 عاما، إذ يمكن للعين 
المجردة أن ترى مذنب »نيووايز« مع ذيله الذي يتمتع بلمعان استثنائي، 
في سماء نصف الكرة األرضية الشمالي خالل الصيف الحالي. واكتشفت 
وكالة الفضاء األميركية )ناسا( المذنب نهاية مارس بفضل القمر الصناعي 
»نيووايز«. وبات المذنب مرئيا بالعين المجردة في 3 يوليو، خالل مروره 
على أقرب مسافة له من الشمس، على ما أوضحت لوسي ماكيه عالمة 
الفلك في مرصد باريس-بي سي إل. وعلى هذه المسافة من الشمس 
الجليد  50 مليون كيلومتر، يستحيل  0,3 وحدة فلكية، أي حوالى  وهي 
الشمس.  نور  يعكس  الغبار  من  طويال  ذيال  يخلف  ما  غازا  المذنب  في 
وأوضحت عالمة الفلك »من النادر نسبيا رؤية المذنبات بهذا الوضوح. 
وكان آخر مذنب كبير تمكنا من رؤيته بالعين المجردة، هاليه-بوب في 
1997«. ويمكن رؤية »نيووايز« من أي مكان في النصف الشمالي من 
الكرة األرضية حتى في المدن، شرط أن تكون السماء صافية. ويأتي هذا 
الجرم وهو عبارة عن نواة مؤلفة من الجليد والصخور والمواد العضوية 

من أقاصي النظام الشمسي.

 اكتشاف مقر إقامة الفاتح اإلسباني كورتيس ظاهرة غائبة عن السماء منذ 20 عاما

تبعد منطقة سيناون عن العاصمة طرابلس 400 كيلو 
متر، حيث تقع في أقصى جنوب الجبل الغربي، وتحيط بها 

منطقة أخرى تسمى الشعواء.
وسيناون إحدى مناطق بلدية درج السبع، وثاني أكبر محلة 
بعد مدينة درج المركز، وعدد سكانها 4000 نسمة تقريبا، 

فيما تشتهر بالزراعة وتربية المواشي، ويمارس أهلها 
العديد من الحرف، مثل صناعة الصوفيات.

وحظيت سيناون بوجود سبعة مستنقعات ملحية تنتج ملح 
الطعام عالي الجودة، وهو أحد أهم موارد المدينة، ولكن 
من عادات أهل سيناون إهداء الملح ال بيعه. ويوجد بها 
العديد من المعالم التاريخية أهمها قصر سيناون، الذي 
يعتبر من أقدم معالم ليبيا، كما توجد بها قلعة عثمانية 

بها عين تسمى عين علي.
أما أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة، ويعد عائقا 
للوصول إليها بسهولة، هي تلك الطريق الترابية التي 

يصل طولها 45 كيلو مترا.
¶خديجة العمامي

 سيناون.. أرض التاريخ والملح

التي عثر  نايا ريفيرا،  الممثلة  الطبيب الشرعي أن نجمة مسلسل »غلي«  أكد 
على جثتها في بحيرة فقدت فيها مدة خمسة أيام، أنها توفيت جراء »حادث 

)33 عاما( فيما لم  للممثلة  أنها عائدة  بالتأكيد  الجثة  غرق عرضي«.وسمح تفحص 
آثار جروح، على ما قال الطبيب الشرعي في منطقة  يظهر عليها 

فينتورا قرب لوس انجليس في بيان. وأوضح أن ما من 
مؤشر يظهر أن الكحول أو المخدرات لعبت دورا في 

نايا ريفيرا.وغرقت ريفيرا في بحيرة بيرو، بعدما  غرق 
الثامن من يوليو مع ابنها  استأجرت مركبا في 

البالغ أربع سنوات. وفقدت منذ ذلك الحين 
اليوم  وبوشرت عمليات بحث واسعة في 
ومروحيات.  غواصين  بمشاركة  نفسه 
الممثل  الشرطة على نجل  وعثرت 
نائما في المركب، وهو يضع 
سترة نجاة بعد ساعات 

إبحارهما. على 

 نايا ريفيرا..  نايا ريفيرا.. 
الغرق عرضياالغرق عرضيا
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